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Introdução e objetivos: A doença de Parkinson (DP) gera sintomas
motores, como a instabilidade postural, e há notável piora durante o curso
da doença. É consenso que a plataforma é o método padrão ouro para
avaliação do equilíbrio, entretanto não há um protocolo estabelecido para
avaliar pacientes com DP nem, contudo, a verificação de sua confiabilidade.
Assim, o objetivo do estudo foi verificar a confiabilidade teste-reteste de
diferentes tarefas de equilíbrio postural sobre a plataforma de força em
indivíduos com DP.

Métodos: Foram incluídos 19 indivíduos, submetidos a um teste-reteste
(após sete dias), avaliados por meio da plataforma de força BIOMEC400 -
EMG System do Brasil, SP. Protocolo de avaliação: posição Bipodal por 60
segundos; Romberg com olhos abertos (OA) e olhos fechados (OF); Tandem
de OA e OF; Unipodal de OA e Tandem com dupla tarefa de OA. As variáveis
mensuradas foram área e velocidade relacionadas ao centro de pressão dos
pés (COP). A análise estatística foi realizada por meio do programa SPSS 20
e MedCalc Version 14.8.1, adotando-se valor de significância de 5%. O
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob parecer 028/2013
e CAAE 14128313.3.0000.5231.

Resultado: Não foram observadas diferenças significantes entre os valores
da área e velocidade do COP no teste-reteste para todas as posições
avaliadas. Os valores do coeficiente de correlação intraclasse para os
escores das variáveis área, velocidade AP e velocidade ML variaram entre
0,84 e 0,88, o que representa forte correlação das medidas nos momentos
avaliados. Pelo teste de concordância de Bland&Altman, as diferenças da
média da área do COP foram próximas de zero, o que é associado a medidas
consistentes no teste-reteste.

Discussão e conclusão: Os principais resultados deste estudo indicaram
que a área e a velocidade média de oscilação do COP são medidas confiáveis
e livres de erros aleatórios para determinar os déficits de controle postural



em diferentes condições experimentais. O protocolo utilizado é confiável,
não apresentou variação significante entre o teste-reteste, não ficou
configurado efeito aprendizado e, deste modo, o mesmo pode ser utilizado
para detectar mudanças nesta população, em estudos que envolvam
intervenção.
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