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Introdução e objetivos: O Mini-Balance Evaluation Systems Test (Mini-
BESTest) é reconhecido como um dos principais instrumentos de avaliação
do equilíbrio em várias desordens, principalmente na doença de Parkinson
(DP). Além de identificar o déficit de equilíbrio e predizer o risco de quedas,
o MiniBESTest permite identificar problemas específicos do equilíbrio de
modo a guiar a intervenção clínica. O objetivo foi identificar, numa amostra
brasileira, o sistema do controle postural mais comprometido na DP

Métodos: Foram obtidos dados demográficos e clínicos incluindo idade,
sexo, duração da DP e o MiniBESTest. O teste contem 4 domínios (Controle
antecipatório, Controle postural reativo, Orientação sensorial, Marcha
dinâmica) e um escore máximo de 28 pontos obtidos a partir dos 14 itens
pontuados de 0 a 2. “0” indica pior função e “2” o melhor nível de função.
Após a padronização dos escores do MiniBESTest foram realizadas as
comparações entre os domínios utilizando o teste de Friedman, seguido pelo
teste de Wilcoxon. O nível de significância adotado foi alfa de 5%.

Resultado: 479 indivíduos com DP responderam o questionário. 37,1%
mulheres e 62,9% homens; média de idade=65,1±11,0 anos; tempo de
evolução da doença=7,1±5,5 anos; HY=1 a 4. A análise estatística mostrou
diferença significativa entre os domínios do teste, tendo o domínio de
Controle postural reativo (Rank=1,97) obtido o menor valor, seguido da
Marcha dinâmica (Rank=2,41), Controle antecipatório (Rank=2,55) e da
Orientação sensorial com o maior valor (Rank=3,07) (Qui-quadrado=203,02;
p<0,0001).

Discussão e conclusão: O Controle postural reativo seguido da Marcha
dinâmica foram os domínios do MiniBESTest que apresentaram os maiores
déficits na avaliação do equilíbrio. Situações de perturbação externa como
tropeços, escorregões, superfície instável e irregular devem ser
consideradas pelo fisioterapeuta e exercícios desafiadores relacionados a
tais situações devem fazer parte do treinamento de equilíbrio de pé e
durante a marcha na DP.
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