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Introducao: As deficiências da marcha na Doença de Parkinson (DP) devido à degeneração dos neurônios dopaminérgicos na substância
negra podem envolver principalmente redução no comprimento do passo e da passada, menor velocidade da marcha com aumento do
gasto energético e congelamento da marcha (CM), conforme o avanço da enfermidade.

Objetivos: Comparar as alterações da marcha de indivíduos com DP em diferentes estágios motores, juntamente à perda dopaminérgica
na região do corpo estriado.

Método: Trata-se de um estudo com delineamento transversal, que avaliou 42 pacientes com DP em diferentes estágios motores,
classificados e divididos em três grupos, pela escala de Hoehn & Yahr (HY): HY I = 12; HY II = 15 e, HY III = 15 indivíduos. Utilizou-
se a subseção motora da Movement Disorder Society Unified Parkinson Disease Rating Scale (MDS-UPDRS-III) para avaliação da dos
aspectos motores gerais, o New Freezing of Gait Questionnaire (NFOG-Q) para identificar a presença de CM, e avaliação da cinemática
da marcha realizada a partir de um sistema de captura tridimensional de movimento (BTS SMART DX 400). A quantificação do
transportador de dopamina (DAT) foi realizada através de exame de imagem por tomografia computadorizada (SPECT-CT) através da
complexação 99mTc-TRODAT-1. Todas as avaliações foram obtidas no estado “off” da medicação.

Resultados: Os grupos foram homogêneos quanto ao gênero (57,1% homens; p = 0,152), idade (59 anos; p = 0,325), estatura (1,62
metros; p = 0,380) e índice de massa corporal (25,64 Kg/cm2; p = 0,269). Verificou-se que conforme o avanço da doença, através da
comparação entre os estágios motores da HY para cada variável, houve piora nos valores do DAT (p < 0.033), da MDS-UPDRS-III (p <
0,001), da velocidade média (p < 0,005) e do comprimento do passo e da passada (p < 0,05), assim como aumento no aparecimento do
CM (p < 0,001).

Conclusão: Quanto maior a depleção de dopamina na região do estriado, maiores são as alterações motoras de marcha, de acordo com a
progressão da doença. Uma unificação entre estratégias medicamentosas e abordagens adequadas na reabilitação como estímulo de
outras vias motoras, pode proporcionar melhora frente às alterações motoras apresentadas na DP."
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