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Introducao: Alcançar a posição de pé a partir da posição sentada é um movimento constantemente realizado durante as AVD’s.
Pacientes com doença de Parkinson (DP) apresentam limitação na realização desta atividade, assim compreender as estratégias
envolvidas na manutenção do equilíbrio é importante para aprimorar processos de reabilitação fisioterapêutica.

Objetivos: O objetivo do estudo foi analisar o equilíbrio durante o movimento de sentado para em pé nas fases iniciais e final do
movimento, por meio da plataforma de força.

Método: Estudo transversal, aprovado pelo CEPSH-UFSC(CAAE: 76341417.9.0000.0121). Incluídos indivíduos com diagnóstico de
DP, em uso regular da medicação, classificados entre os estágios 1 e 4 da Classificação de Incapacidade de Hoenh & Yahr(HY).
Excluídos aqueles com esti¬mulação cerebral profunda, déficits cognitivos graves e outras doenças associadas. Avaliação do perfil
clínico realizada por meio da antropometria, MEEM, UPDRS e PDQ-39. Realizaram três vezes o movimento sentado para de pé e, por
meio do registro da plataforma de força durante as fases iniciais (momentos de inércia de flexão, transferência e extensão) e no final do
movimento (momento de estabilização), analisou-se variação entre o mínimo e o máximo da FX (DFX) e da FY (DFY) medidas em N e
variações de torque em torno do eixo X (DMX) e do eixo Y (DMY) medidos em N.m. Testes de normalidade de Shapiro-Wilk e de
Mann-Whitney para comparação das variáveis nas fases iniciais e final.

Resultados: Participaram 9 indivíduos (4 homens), idade 61,1±8,5 anos e tempo da doença 9,8±5,5 anos. Perfil clínico: IMC de
23,5±4,1, MEEM 25,3±3,6 pontos, UPDRS de 25,7±11,5 pontos e PDQ-39 de 39,5±11,7 pontos. Componentes do controle postural nas
fases iniciais e final do movimento sentado para de pé foram DFX (13,89±5,24; 1,26±0,77 p=0,000*), DFY (6,63±3,81; 1,16±1,42
p=0,000*), DMX (10,22±7,23; 2,13±1,9 p=0,000*) e DMY (18,11±7,02; 3,54±1,4 p=0,000*). Tempo gasto para realização das fases
iniciais foi 6,68±4,05 segundos e da fase final do movimento sentado para de pé foi 2,72±1,23 segundos (p=0,000*).

Conclusão: Fase final do movimento sentado para de pé começa com extensão terminal de quadril e finaliza quando estabilidade
postural é alcançada em bipedestação, havendo redução das forças ântero-posteriores e médio-laterais e tendências rotacionais em
relação às fases iniciais de flexão de tronco, perda contato das nádegas e extensão terminal quadril/tronco."
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