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Introdução e objetivos: Alterações sensório motoras, medicações e
alterações de consciência, estão associadas à ocorrência de quedas entre
indivíduos com afecções no sistema nervoso. O objetivo do presente foi
analisar a influência da mobilidade funcional sobre o medo de cair em
pessoas com disfunções neurológicas em assistência fisioterapêutica
neurofuncional regular

Métodos: Estudo observacional, retrospectivo e quantitativo foi realizado
com usuários que apresentam disfunções neurológicas, queixas de
desequilíbrios e quedas e classificados pela escala de deambulação funcional
modificada (FACm) entre III e VII, deambuladores com diferentes níveis de
independência funcional. Os mesmos foram avaliados para os desfechos:
medo de cair (Questionário ABC), mobilidade funcional (TUGT) e velocidade
da marcha (10MWT). Os dados foram analisados por meio do SPSS 20.0,
utilizando os testes de correlação de Pearson e Spearman utilizando-se um
nível de significância de α≤0,05. Todos os participantes assinaram um
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Resultado: Quatorze usuários (71,43% do sexo masculino) apresentaram
média de idade de 60,8 ± 8,8 anos e diagnosticados com Esclerose Lateral
Amiotrófica, Doença de Parkinson, Acidente Vascular Cerebral e Lesão
Medular. Foi realizada avaliação da associação entre os desfechos. Verificou-
se que há correlação significativa entre as escalas ABC e TUGT (P=0,025) e
entre a ABC e 10MWT (P=0,033). Ambas as correlações tiveram
comportamentos negativos, de níveis regulares (r=-0,593) nas escalas ABC e
TUGT e com a de 10MWT (r= -0,571). Observou-se que 21,42% da amostra
apresentou alto nível de funcionalidade, 64,29% nível moderado e 14,29%
apresentaram baixo nível de funcionalidade

Discussão e conclusão: : A maioria dos pacientes neurológicos, apesar de
apontar medo de cair, apresenta um nível moderado de funcionalidade.
Escalas de mensuração da mobilidade funcional quando correlacionadas
com a ABC mostraram correlação inversa de forma que, quanto maior o
nível de desempenho funcional menor o tempo necessário para realizar



tarefas de mobilidade. Estratégias terapêuticas voltadas para a prevenção
de quedas devem ser estimuladas no sentido de se prevenir isolamento
social e instalação de depressão
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