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Introducao: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença degenerativa e progressiva, caracterizada por bradicinesia, tremor de repouso,
rigidez muscular e instabilidade postural. A instabilidade postural é um fator de risco para quedas e fraturas, além de gerar insegurança e
limitações nas atividades de vida diária.

Objetivos: O objetivo desse estudo é investigar a associação entre medidas posturográficas e o risco de quedas em indivíduos com DP.

Método: Esse estudo transversal (registro ReBec RBR-4hvfzj) foi aprovado pelo CEP local (CAAE-29496514.2.0000.5235). Uma
amostra composta por 31 indivíduos com DP idiopática, de ambos os sexos, realizou um exame de posturografia com plataforma de
força para a análise do deslocamento do centro de pressão (CP). As coordenadas do CP foram transformadas em distância radial e o
valor RMS, a velocidade média (VM) e a entropia aproximada (EA) foram calculadas. O risco de quedas foi inferido a partir dos
resultados do MiniBESTest (MBT) e do Dinamic Gait Index (DGI). Todas as medidas foram obtidas na fase ON da medicação. O teste
de correlação de Pearson foi utilizado para determinar a associação entre as medidas posturográficas e os resultados das avaliações
clínicas (escore total e escore dos subitens de equilíbrio estático do MBT). O nível de significância estatística considerado foi de 5%.

Resultados: O teste de correlação de Pearson revelou uma correlação negativa moderada entre a EA e o somatório dos subitens de
equilíbrio estático do MBT (r=-0,36, intervalo de confiança de 95%=-0,01–-0,63, p=0,046). Não foi encontrada correlação significativa
entre as demais variáveis posturográficas e as pontuações totais do MBT e DGI.

Conclusão: Em indivíduos com DP, uma maior regularidade temporal dos deslocamentos posturais, como representado pela EA, está
associada a um menor risco de quedas, como avaliado pelo MBT. Como perspectiva futura, pode-se sugerir a investigação dos efeitos de
diferentes intervenções nas medidas de regularidade temporal dos deslocamentos posturais nessa população."
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