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Introducao: Distúrbios da marcha são um sintoma marcante na doença de Parkinson (DP). A literatura recente tem demonstrado que
pessoas com DP apresentam déficits no processamento de informações sensoriais, sobretudo no repeso dessas informações em situações
de conflito sensorial. Entretanto, o impacto desses déficits na marcha tem sido pouco explorado.

Objetivos: Verificar os efeitos da perturbação do sistema somatosensorial (por meio da vibração muscular: uma ferramenta eficaz na
manipulação do sistema proprioceptivo) sobre o desempenho da marcha em indivíduos com DP e idosos neurologicamente sadios.
Acredita-se que apenas indivíduos com DP apresentarão pior desempenho com o uso da vibração muscular.

Método: Quinze idosos neurologicamente sadios (GC - média: 66,5 anos) e 24 idosos com DP (G-DP - média: 64,4 anos) caminharam,
sobre um tapete sensível à pressão (Walkway - Zeno), na sua velocidade de preferência sobre duas condições: sem (nVib) e com
vibração muscular (Vib). A vibração muscular foi aplicada durante a marcha, bilateralmente, sobre o ventre dos músculos trapézio
superior, quadríceps femoral e tibial anterior (todos simultaneamente, com intuito de garantir a sobrecarga ao sistema) com uma
frequência de 100 Hz e amplitude de 1 mm (parâmetros ótimos para manipulação do sistema proprioceptivo). Foram realizadas 5
tentativas randomicamente distribuídas para cada condição. Foram avaliados os parâmetros espaço-temporais da marcha e sua
variabilidade (coeficiente de variação). Foram utilizadas Análises de Variância (ANOVAs) two-way: grupo e condição como fatores,
sendo condição considerado como medida repetida. O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Wilfried Laurier
University – Canadá (REB 3757).

Resultados: As ANOVAs demonstraram interação entre os fatores (F(1,38)>12,89, p<0,03) para comprimento, duração e velocidade do
passo, onde apenas o G-DP apresentou pior desempenho em Vib comparado com nVib. Para tempo do suporte simples e duplo-suporte,
não foram observadas interações entre os fatores (F(1,38)<2,45, p>0,12). Foi observado efeito de condição para tempo de suporte
simples (F(1,38)=4,29, p=0,04), indicando pior desempenho em ambos os grupos com o uso da vibração muscular. Não houve interação,
nem efeito principal de ambos os fatores para a variabilidade da marcha (F(1,38)<3,25, p>0,08).

Conclusão: O pior desempenho da marcha apenas em G-DP, com o uso da vibração, indica que pessoas com DP apresentam
dificuldades de repeso sensorial durante a marcha. Como a variabilidade manteve-se constante, não se acredita em efeitos atencionais da
vibração. Sugere-se, para esses indivíduos, programas de reabilitação focados no processamento/integração sensorial."
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