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Introdução e objetivos: Introdução: A doença de Parkinson (DP) está
associada ao processo de envelhecimento, sendo a instabilidade postural um
de seus sintomas característicos. Há necessidade de avaliar como os sinais e
sintomas, assim a sua evolução interferem no equilíbrio e funcionalidade
desses indivíduos, a fim de selecionar uma abordagem terapêutica adequada
para essa população. Objetivo: Comparar o equilíbrio postural entre idosos
saudáveis e indivíduos com DP na postura unipodal.

Métodos: Métodos: Trata-se de um estudo transversal, composto por 36
indivíduos, divididos em dois grupos: 18 idosos saudáveis (GI) e 18
indivíduos com DP (GP). O equilíbrio dos participantes foi avaliado por meio
da postura unipodal, com os olhos abertos, durante 30 segundos sobre uma
plataforma de força. A média de três tentativas (com 30 segundos de
descanso) foi utilizada para análise. Os seguintes parâmetros foram
calculados para quantificar o controle postural: área do centro de pressão
(COP), velocidade em ambas as direções de movimento: ântero-posterior e
médio-lateral, além do tempo cronometrado em segundos. A análise dos
dados foi realizada pelo programa SPSS 20 com aprovação CEP 066/2011.

Resultado: Resultados: Ambos os grupos foram compostos por 11 homens e
sete mulheres, classificados entre os estágios 1,5 e 3 da escala de Hoehn &
Yahr (2,6±0,49). Os grupos foram homogêneos para idade, índice de massa
do corpo e aspectos cognitivos. Foram relatadas diferenças significantes
entre os grupos para: 1) área do COP com 10,1±2,9 cm2 no GI e 16,5±7,7
no GP (p=0,002); com tamanho de efeito de 1,2 (GI

Discussão e conclusão: Discussão: Estudos sobre controle postural em
posturas estáveis são abundantes na literatura, porém pesquisas com



posturas desafiadoras são mais apropriadas para determinar potenciais
distúrbios. Conclusão: Os idosos com DP apresentaram mais déficits de
equilíbrio no apoio unipodal quando comparados à indivíduos saudáveis. Isso
consolida a necessidade em incluir exercícios com apoio unipodal no
tratamento desses indivíduos para minimizar os déficits de equilíbrio e a
instabilidade postural.
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