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Introducao: Alcançar a posição de pé a partir da posição sentada é um movimento constantemente realizado durante as AVD’s.
Alterações na sequência e na graduação da atividade muscular podem dificultar a realização deste movimento em indivíduos com
doença de Parkinson (DP). Estudos prévios descrevem este movimento em várias fases.

Objetivos: Comparar a ativação muscular dos músculos reto femoral, tibial anterior, sóleo e multífidos durante o movimento de sentado
para em pé nas fases iniciais e final do movimento.

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. 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 nas fases iniciais (momentos de inércia de flexão,
transferência e extensão) e final do movimento (momento de estabilização). A RMS foi apresentada em unidade normalizada (un).
Estatística descritiva, testes de normalidade de Shapiro-Wilk e Mann-Whitney para comparação da atividade eletromiográfica entre os
momentos inicial e final do movimento.

Resultados: 9 indivíduos (4 homens). Perfil clínico: idade 61,1±8,6 anos, IMC de 23,5±4,1, tempo da doença 9,8±5,5 anos, MEEM
25,3±3,6 pontos, UPDRS de 25,7±11,5 pontos e PDQ-39 de 39,5±11,7 pontos. Ativação muscular nas fases iniciais e final do
movimento de passar de sentado para de pé do reto femoral (45,64±13,82un; 35,07±27,19un p=0,05*), tibial anterior (43,89±16,43un;
17,81±18,12un p=0,000*) e multífidos (58,51±9,7un; 34,02±18,97un p=0,000*) foi diferente, sendo menor ao final do movimento. Não
houve diferença na ativação muscular do sóleo (62,63±11,63un; 66,90±16,97un p=0,4) durante as fases da atividade.

Conclusão: Reto femoral, tibial anterior e multífidos apresentaram alta ativação nas fases iniciais do movimento de sentado para de pé,
reduzindo ativação no final da atividade. O sóleo permaneceu em constante contração durante todo o movimento, mantendo a ativação na
fase de estabilização em pé, podendo estar relacionado à instabilidade postural."
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