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Introdução e objetivos: Instabilidade postural é um sintoma incapacitante
em pessoas com doença de Parkinson (DP) que leva redução da mobilidade,
maior risco de quedas e influencia negativamente na qualidade de vida (QV).
Pessoas com DP desenvolvem medo de cair que prejudica desempenho no
controle postural e marcha. Analisou-se associação entre percepção do nível
de confiança no equilíbrio e as medidas de desempenho do controle postural
e marcha na DP. Em adição, analisou associação entre confiança no
equilíbrio e QV.

Métodos: Estudo transversal (aprovado CAAE: 226.672), constituído por 17
indivíduos com DP idiopática na fase on, ambos os gêneros, média de idade
de 67,8 anos [desvio padrão – dp (7,0)], estágios 1 a 3 na escala de Hoehn
and Yahr, média de pontuação 15,5 (6,6) na Unified Parkinson's Disease
Rating Scale-III e 28,0 (1,8) no Mini-Exame do Estado Mental. Empregaram-
se avaliações motoras (Mini Balance Evaluation Systems Test - Mini-
BESTest; Dynamic Gait Index – DGI; e Activities-specific Balance Confidence
Scale – ABC) e qualidade de vida (Parkinson Disease Questionnaire –
PDQ-39). Os dados obtidos foram submetidos aos testes de correlação de
Pearson, sendo considerado α=0,05.

Resultado: As médias das pontuações obtidas nos indivíduos com DP foram:
escala ABC de 64,15 (dp 16,25), com pontuação mínima de 32,50 e máxima
de 85,63; Mini-BESTest de 22,17 (dp 3,79), com pontuação mínima de 14 e
máxima de 31; DGI de 19,70 (dp 3,03), com pontuação mínima de 14 e
máxima de 24; e PDQ-39 de 50,99 (dp 4,30), com pontuação mínima de 24 e
máxima de 74. Houve correlação forte negativa entre a ABC e o PDQ-39
(r=-0,80; p=0,01), correlação moderada positiva entre o DGI e a ABC
(r=0,67; p=0,01) e correlação fraca positiva entre Mini-BESTest e ABC
(r=0,51; p=0,05).

Discussão e conclusão: Sujeitos com DP apresentaram prejuízo no
controle postural e na marcha e identificou-se associação positiva entre as
medidas de desempenho físico-funcionais e a auto-percepção na confiança
do equilíbrio postural para realizar atividades diárias específicas. Quanto



menor o nível de autoconfiança no equilíbrio postural maior a instabilidade
postural e o risco de quedas. Apesar de apresentarem autoconfiança do
equilíbrio postural baixa (ABC<67%), não houve impacto na percepção da
QV.
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