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Introducao: Os pacientes com Doença de Parkinson (DP) apresentam flexibilidade do tronco limitada devido à rigidez axial, levando a
um prejuízo na coordenação do movimento e controle postural. Esses fatores impactam significativamente na funcionalidade e qualidade
de vida dessas pessoas.

Objetivos: Correlacionar a a rigidez axial através desempenho na Escala de Mobilidade Tronco (TMS) com o controle postural dos
pacientes com DP e, verificar se a pontuação na TMS pode prever o risco de quedas de acordo com a gravidade da instabilidade postural.

Método: Trata-se de um estudo transversal, de caráter observacional, aprovado pelo comitê de CEP do HCPA com CAAE nº
67433517.5.0000.5327. A amostra foi composta por indivíduos de ambos os sexos, com diagnóstico de DP realizado por um
neurologista de acordo com o Banco do Cérebro de Londres, classificados entre os estágios 1 e 4 conforme a escala de estadiamento de
Hoehn & Yahr. Foram excluídos do estudo os indivíduos com amputação de qualquer membro, com cirurgia para correção de alguma
alteração da coluna vertebral e indivíduos que possuem alguma outra patologia neurológica diagnosticada. Também foram excluídos
aqueles que utilizam estimulação cerebral profunda. Todos os indivíduos participantes assinaram o termo de consentimento livre e
esclarecido e, no momento ON da medicação, responderam a uma breve anamnese. Logo após estes realizaram a avaliação da
mobilidade de tronco através da TMS e da instabilidade postural através do Pull Test (item 13.3 da MDS-UPDRS).

Resultados: Foram avaliados 57 pacientes com diagnóstico de DP, sendo 31 indivíduos do gênero feminino (55,2%) e 26 do masculino
(44,8%). A idade média dos participantes foi 62,40 anos (± 10,11) e a idade de início dos sintomas da DP foi de 50,14 anos (±10,10). Os
indivíduos que apresentaram pior desempenho no TMS obtiveram maior instabilidade postural no Pull Test resultando em uma
correlação positiva estatisticamente significativa (r = 0,3464 e p= 0,0083).

Conclusão: A piora no quadro de rigidez axial influencia significativamente nos déficits de controle postural de indivíduos com DP,
resultando em maior instabilidade postural e consequentemente em grande probabilidade de ocorrerem quedas, tornando a escala TMS
um instrumento sensível para verificar o risco de quedas nesta população."
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