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Introdução e objetivos: A degeneração nigroestriatal da doença de
Parkinson (DP) interfere nos movimentos automáticos, como o andar,
refletindo no congelamento da marcha, caracterizada por passos rápidos e
de comprimentos cada vez menores. A mobilidade, por sua vez também
alterada, predispõe as quedas, influenciando negativamente na qualidade de
vida dos acometidos. O presente estudo visou analisar as variáveis
baropodométricas da marcha em indivíduos com doença de Parkinson.

Métodos: Pesquisa transversal com abordagem quantitativa, realizada em
fevereiro de 2016, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade de Fortaleza sob o parecer 1.013.423. Participaram doze
indivíduos com doença de Parkinson, idade entre 50 a 72 anos, classificados
na escala Hoehn e Yahr em II e III. Após seleção da amostra, os
participantes preencheram uma Ficha de Avaliação com Dados
Sociodemográficos e realizaram a análise estática e dinâmica da marcha
através da Pista de Marcha, durante o período on do ciclo de medicação da
dopamina.

Resultado: A amostra selecionada apontou predominância do gênero
masculino com 75% (n=9), sendo 25% (n=3) do feminino; idade com média
de 61,4 ± 9,8 anos e tempo de DP com 72,4 ± 67,5 meses. Analisando-se
idade e tempo de DP, houve correlação moderada (r=0,5). Quanto à
superfície plantar, verificou-se os seguintes valores: Pressão média (PM) do
antepé esquerdo (E) com 26 ± 10,6%, e, PM do antepé direito (D) com 28,25
± 5,5%. Já em relação às PM do retropé E e D mostraram-se diminuídas, em
relação ao antepé correspondente, com 19,4 ± 5,2% e 26 ± 6,9%,
respectivamente. Comparando-se o lado de inicio dos sintomas com as
velocidades médias do pé E e D, observou-se forte relação (r=0,8).

Discussão e conclusão: A literatura atual vem demonstrando a redução da
pressão média na região dos calcanhares em indivíduos com doença de
Parkinson, justificando pelo fato da anterioridade do centro de gravidade,
com consequente descarga de peso no antepé, além de uma relação do



formato do pé (plano e cavo). O estudo sugere, ainda, que o lado de inicio
dos sintomas está relacionado com a dinâmica da marcha, influenciando na
sua velocidade.
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