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Introducao: O equilíbrio nos pacientes com Doença de Parkinson (DP), é geralmente avaliado por meio de protocolos clínicos,
escolhidos pela facilidade de uso e baixo custo de aplicação. Um outro modo, de uso mais restrito, porém mais sensível é a posturografia
realizada por meio de uma plataforma de força(PF).

Objetivos: Determinar a relação entre as medidas clínicas de equilíbrio e a posturografia em pacientes com DP

Método: Participaram do estudo sete pacientes com. Os instrumentos clínicos foram utilizados para mensurar o nível cognitivo (Mini-
Exame do Estado Mental), o estadiamento da doença (Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson - UPDRS), a gravidade da
doença (Escala modificada de Hoenh & Yahr - HY), o equilíbrio funcional (Escala do Equilíbrio de Berg - EEB) e o para mensurar a
mobilidade (Timed Up and Go). Os testes posturograficos avaliados na PF foram realizados em uma condição (Olhos fechados e pés
juntos), analizados nas seguintes variáveis: deslocamento total - DT(cm); amplitude ântero-posterior - AAP e médio-lateral AML (cm),
velocidade ântero-posterior - VAP e médio-lateral – VML(cm/s), frequência média ântero-posterior - FMAP e médio-lateral -
FMML(Hz) e área - A(cm2). Para avaliar a relação entre os instrumentos clínicos e a posturografia, foi utilizado o Coeficiente de
Correlação de Sperman, adotando um p < 5% como significativo.

Resultados: A média de idade foi 65,57±8,56, e as pontuações médias dos instrumentos clínicos foram: UPDRS, 40,42± 26,04; H&Y,
2,07±0,88; EEB, 23,0±6,61; e TUG, 12,15±1,32. As médias das variáveis posturográficas foram: DT, 215,48±76,01; AAP, 4,59±1,19;
AML, 5,11±1,97; VAP, 2,27±0,77; VML, 2,35±0,86; FMAL, 0,28±0,06; FMML, 0,23±0,05; A, 14,05±8,22. Foram encontradas
correlações entre os seguintes instrumentos clínicos e a posturografia: H&Y e UPDRS (rs=0.7893; p=0.0348); H&Y e EEB (-
0.8057;p=0.0287); e EEB e FMML (rs=0.8789; 0.0092).

Conclusão: Foram encontradas poucas relações entre os instrumentos clínicos de equilíbrio e a posturografia. No entanto, faz-se
necessário novos estudos com maior número de pacientes e uma maior variabilidade de condições, para que possamos observar a real
relação entre os instrumentos clínicos e a posturografia."
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