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Introdução e objetivos: Sintomas motores da doença de Parkinson (DP)
são tidos como responsáveis pela baixa percepção da qualidade de vida
(QV); esses, somados ao isolamento social, interferem na percepção de pior
QV nas dimensões “Mobilidade” e “AVD”. A incapacidade de gerar ajustes
rápidos para manter o equilíbrio e iniciar a deambulação são atribuídos à
dificuldade na realização de movimentos. Objetivou-se analisar a associação
entre os sintomas motores e as disfunções no equilíbrio com a mobilidade
funcional.

Métodos: Estudo quantitativo observacional foi realizado com 15
voluntários diagnosticados com DP idiopática, com média de idade (59,5 ±
9,1 anos), estágio Hoehn e Yahr 1 a 3, avaliados por meio dos testes:
UPDRS-III, TUGT, 10MWT e MiniBEST. Na análise dos dados, utilizou-se o
software estatístico SPSS versão 20.0. A normalidade dos dados foi
verificada pelo teste Shapiro-Wilk e a associação entre os desfechos foi
verificada por meio do coeficiente de correlação de Pearson e do coeficiente
de correlação de postos de Spearman com α≤0,05. O estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 44879015.7.0000.5188) e os
participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarec

Resultado: Houve achados de forte correlação negativa (r= -0,639) entre a
UPDRS e o MiniBEST (P= 0,010), associação regular negativa entre o
MiniBEST e o tempo de realização do 10MWT (P= 0,044; r=-0,526) e forte
associação positiva (P=0,015; r=0,614) entre o TUGT e o tempo de
realização do 10MWT.

Discussão e conclusão: Os indivíduos que apresentam maior quantidade
de sintomas motores apresentam maior comprometimento no equilíbrio; a
presença desses sintomas por outro lado, não mostraram influenciar a
velocidade da marcha nessa amostra. O equilíbrio indicou exercer influência
sobre o tempo necessário para a realização do percurso no 10MWT, no
entanto, o equilíbrio não influenciou a mobilidade funcional (TUGT); o teste



de mobilidade demonstrou forte associação com a velocidade da marcha dos
indivíduos com DP.
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