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Introdução e objetivos: A progressiva perda do equilíbrio corporal é um
fenômeno freqüentemente observado em pacientes com a doença de
Parkinson (DP). A fisioterapia atua nesse contexto para promover melhoria
no equilíbrio estático e dinâmico dos indivíduos acometidos O objetivo deste
estudo foi avaliar o equilíbrio de indivíduos com DP submetidos à
intervenção fisioterapêutica.

Métodos: Foram incluídos no estudo indivíduos admitidos a pelo menos 30
dias na Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Federal da Paraíba e
no ambulatório de Fisioterapia adulto do Hospital Universitário Lauro
Wanderley, maiores de 18 anos e que assinaram o TCLE. Para avaliação foi
aplicada a Escala de Equilíbrio Funcional de Berg (EEFB), por ser um
instrumento que apresenta sensibilidade suficiente para detectar alterações
de equilíbrio estático e dinâmico em pacientes com DP. Consta de 14 itens e
o escore total varia de 0 a 56, no qual menores pontuações caracterizam um
maior risco de quedas. Este estudo foi aprovado pelo CEP do CCS da UFPB
(CAAE: 39391514.4.0000.5188).

Resultado: Foram avaliados seis indivíduos com DP, sendo cinco homens e
uma mulher. A maioria com idade entre 45 e 60 anos, casados e com renda
familiar de um salário mínimo. O tempo médio de diagnóstico foi de 104
meses e de tratamento fisioterapêutico de 20,83 meses, com freqüência
média de 2,83 dias da semana. O escore total médio obtido na EEFB foi de
48,83. O sujeito que obteve o menor escore (35 pontos) havia sido
diagnosticado a 180 meses e realiza tratamento fisioterapêutico apenas há
um mês. Em contrapartida, os 3 indivíduos que obtiveram o escore máximo
possuíram em média 56 meses de diagnóstico e realizavam fisioterapia há
32,6 meses.

Discussão e conclusão: Apesar de os indivíduos apresentarem um tempo
de diagnóstico elevado, sabendo que é uma doença com declínio progressivo
do equilíbrio, a maioria apresentou um escore acima de 40 pontos
correspondendo a independência. Apenas dois indivíduos obtiverem escore
entre 21 a 40 pontos (35 e 40) que refere-se a necessidade de assistência



durante a marcha. Portanto, conclui-se que a fisioterapia apresenta impacto
positivo na melhora do equilíbrio de indivíduos com a doença de Parkinson.
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