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Introdução e objetivos: Ainda não está esclarecido se, e de que forma, a
presença do congelamento da marcha e os eventos de quedas vivenciados
poderiam influenciar outros aspectos da mobilidade como o sentar e
levantar da cadeira, transferências no leito, além do domínio da locomoção,
comumente citado como a principal alteração esperada na presença no
congelamento da marcha e quedas na Doença de Parkinson. Objetivo:
comparar e explorar o nível de mobilidade com a presença de congelamento
e quedas vivenciadas na DP.

Métodos: Trata-se de um estudo exploratório, aprovado em comitê de ética
sob o parecer número 501.693. 32 participantes com a DP foram elegíveis
aos critérios do estudo. Foram utilizados os seguintes instrumentos de
avaliação: HY, MEEM e UPDRS-parte III, além das escalas PASm– Brasil,
TUG, FOG-Q, e a avaliação sobre os eventos de quedas vivenciados nos
últimos 12 meses. A associação entre o escore da escala de mobilidade
PASm–Brasil, as quedas e o congelamento da marcha foi realizada através
do teste Qui-quadrado. A comparação entre o escore final da escala PASm–
Brasil com as quedas e a presença de congelamento da marcha foi
estabelecida através do teste não paramétrico de Mann-Whitney.

Resultado: Na comparação entre os grupos, o que congela obteve menor
pontuação na escala PASm em relação ao que não congela (p=0,011) e a
diferença significativa entre as médias das pontuações foram nas questões
de mobilidade na cama (p=0,009). O grupo que cai obteve menor pontuação
na escala PASm em relação ao que não cai (p=0,018) e a diferença
significativa entre as médias das pontuações dos grupos também foram
relacionadas às questões de mobilidade na cama (p=0,015). Comparando o
desempenho entre todos os grupos no TUG, todos que apresentam
congelamento e quedas realizaram o teste em maior tempo (p=0,006 e
p=0,004 respectivamente).

Discussão e conclusão: Os eventos de quedas prévios vivenciados e o
congelamento da marcha tem influencia direta sobre a mobilidade funcional,



sobretudo na mobilidade na cama. Os achados deste estudo são relevantes
uma vez que um dos principais objetivos da fisioterapia na DP é manter a
mobilidade e independência do paciente. Tanto na prática clínica quanto na
literatura científica, a ênfase do tratamento é dada em grande parte para a
marcha e, no entanto, outros aspectos da mobilidade podem estar
comprometidos.


	Mobilidade funcional, quedas e congelamento da marcha em indivíduos com Doença de Parkinson

