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Introducao: Um dos fatores causadores do processo patológico da doença de Parkinson (DP) é a redução da dopamina, que reduz as
sinapses elétricas no trato córtico-espinhal, ocasionando redução nas contrações de movimentos rápidos, havendo, assim, o déficit no
recrutamento de unidades motoras, gerando significativa fraqueza muscular e bradicinesia nos indivíduos.

Objetivos: Visto que indivíduos com DP relatam dificuldade para levantar-se de uma cadeira, o objetivo do presente estudo foi
caracterizar a atividade eletromiográfica durante o movimento sentado para em pé nos diferentes estágios da doença.

Método: Estudo transversal, comparativo, aprovado pelo CEPSH-UFSC (CAAE: 76341417.9.0000.0121). Incluídos indivíduos com
diagnóstico clínico de DP, em uso regular da medicação, classificados entre os estágios 1 e 4 da Classificação de Incapacidade de Hoenh
& Yahr (HY). Excluídos aqueles com esti¬mulação cerebral profunda, déficits cognitivos graves e outras doenças associadas. Divididos
em grupo leve/moderado (G1: HY=1-3) e grupo grave (G2: HY=4). Avaliação do perfil clínico realizada por meio da antropometria,
MEEM, UPDRS e PDQ-39. Realizaram três vezes o movimento sentado para em pé e, por meio da eletromiografia de superfície (New
Miotool wireless/Miotec), determinou-se a RMS (root mean square) normalizada pelo pico da atividade dos músculos reto femoral, tibial
anterior, sóleo e multífidos. A RMS foi apresentada em unidade normalizada (un). Estatística descritiva, testes de normalidade de
Shapiro-Wilk e Mann-Whitney para comparação entre os grupos.

Resultados: 5 indivíduos no G1(3 homens) e 4 no G2(1 homem). Perfil clínico do G1 e G2: idade 63±8,0 e 61±10,5 (p=0,38)anos, IMC
de 24,5±3,2 e 22,3±5,1 (p=0,22), tempo da doença 7,6±6,8 e 11±5,6 (p=0,22) anos, MEEM 27,8±1,6 e 22,3±2,8 (p=0,00*) pontos,
UPDRS de 15,8±9,8 e 35,3±6,1 (p=0,01*) pontos e PDQ-39 de 32,7±12,2 e 47,9±7,7 (p=0,03*) pontos. Ativação muscular no G1 e G2
do reto femoral (42,8±13,76un; 48,49±13,82un p=0,36), tibial anterior (43,48±12,57un; 44,3±20,11un p=0,76) e sóleo (58,95±10,94un;
66,31±11,53un p=0,26) não foi diferente significativamente, já nos multífidos (54,22±9,29un; 62,8±8,35un p=0,02*) houve maior
ativação muscular no grupo grave na atividade.

Conclusão: A maior ativação dos multífidos pode ser explicada pela necessidade de maior recrutamento da musculatura do tronco para
executar o movimento de sentado para em pé em indivíduos graves quando comparado aos leves/moderado."
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