
Relação entre confiança e controle do equilíbrio na doença de
Parkinson
Autores: Ana Carolina Leonardi Dutra, Nathalie Ribeiro Artigas, Nayron Medeiros Soares, Henrique Oliveira Pires, Angélica Cristiane
Ovando, Carlos Roberto de Mello Rieder

Palavras-chave: Doença de Parkinson, Funcionalidade, Equilíbrio

Introducao: A doença de Parkinson é uma desordem neurodegenerativa que tem a instabilidade postural como um dos principais
sintomas motores. O controle do equilíbrio é fundamental para a realização das atividades de vida diárias, porém a diminuição na
confiança para a realização dessas tarefas pode limitar a capacidade funcional nestes indivíduos.

Objetivos: Investigar a interrelação entre as desordens de equilíbrio e a confiança para realizar as atividades de vida diárias em
indivíduos com doença de Parkinson.

Método: Trata-se de um estudo transversal, realizado no Hospital de Clínicas De Porto Alegre (HCPA) entre 2017 e 2018. Participaram
58 indivíduos com diagnóstico de doença de Parkinson, que não apresentavam nenhuma doença neurológica associada ou com alterações
musculoesqueléticas que dificultem a locomoção e o controle do equilíbrio. O equilíbrio foi avaliado através da versão curta do Balance
Evaluation System Test (MiniBEST), que avalia os ajustes posturais antecipatórios, ajustes compensatórios, orientação sensorial e
marcha dinâmica em 14 itens. Para verificar a confiança no equilíbrio foi utilizada a Activities -Specific Balance Confidence (ABC), que
avalia a confiança do indivíduo para a execução de 16 tarefas. Para verificar a normalidade dos dados foi utilizado o teste Shapiro-Wilk e
para as associações o teste de correlação de Spearman. O projeto foi iniciado após a aprovação do Comitê de Ética do HCPA, CAAE n°
68124217.7.0000.5327.

Resultados: Participaram 58 sujeitos, 32 (55%) do sexo masculino, com idade média de 62,4 (±10,11). Na avaliação do equilíbrio, a
média da população foi de 23,5. A confiança no equilíbrio teve como média 85,88. Houve associação moderada entre ABC e MiniBEST
(r = 0,51, p = 0,00).

Conclusão: A confiança e o controle do equilíbrio mostraram-se moderadamente associados. Ressalta-se a importância da inclusão de
tarefas funcionais de equilíbrio no tratamento fisioterapêutico para indivíduos com doença de Parkinson a fim de manter ou melhorar a
capacidade funcional."
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