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Introdução e objetivos: A Doença de Parkinson (DP) é uma desordem
neurodegenerativa resultante da perda de neurônios do gânglio basal, que
produzem dopamina, importante neurotransmissor envolvido na regulação
do movimento. Dentre as tarefas mais afetadas pela DP, a marcha tem lugar
de destaque. O objetivo desse trabalho foi analisar a cinemática da marcha
de pacientes com DP e investigar a relação que existe entre as alterações
presentes na marcha dessa população com a perda de neurônios
dopaminérgicos.

Métodos: Este é um estudo piloto descritivo, observacional com
delineamento transversal. 12 pacientes com DP foram submetidos a
avaliação cinemática da marcha, onde foram quantificados Índice de Desvio
da Marcha (GDI), Perfil de Pontuação da Marcha (GPS), % da fase de apoio,
balanço, apoio simples e duplo, velocidade média, cadência, comprimento do
passo e da passada e angulações do quadril, joelho e tornozelo. Todas essas
variáveis, juntamente com a avaliação cognitiva, através do Montreal
Cognitive Assessment (MoCA) e a Escala de Estágios de Hoehn e Yahr,
foram relacionadas com a densidade do Transportador Ativo da Dopamina
(DAT), obtidos através do 99mTc-TRODAT-1 (SPECT-CT).

Resultado: Os participantes demonstraram homogeneidade quanto as suas
características, não havendo diferenças significativas na densidade de DAT
dentro dos diferentes estágios da doença ou níveis cognitivos. A média do
GDI foi de 80,59 ± 13,11, apresentando uma correlação positiva significativa
entre a densidade de DAT no hemisfério esquerdo e o GDI direito (p =
0,027; rpearson = 0,632). Além disso, o DAT esquerdo teve uma tendência à
correlação inversa com o GPS direito (p = 0,084; r = -0,518 Pearson) e
dorsiplantiflexão do tornozelo esquerdo (p = 0,085; rpearson = -0,517). As
outras variáveis analisadas não apresentaram correlação significativa.



Discussão e conclusão: O GDI reflete a variação das angulações das
principais articulações dos membros inferiores, considerando valores de
normalidade ≥100. A densidade de DAT foi menor no lado oposto ao que
apresentou menor GDI, corroborando com a literatura, quanto à assimetria
da hipoperfusão estriatal, mais marcada no lado oposto ao mais afetado. Os
resultados preliminares sugerem que há correlação entre as alterações da
marcha de pacientes com DP e a densidade de neurônios dopaminérgicos.
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