
Introdução Resultados

As mulheres com LES apresentaram uma associação
significativa entre o maior tempo para realizar o TSL5x e
uma menor pontuação no BESTest para os subitens II
(limite de estabilidade) e III (ajustes posturais
antecipatórios). O que pode estar relacionado a
alterações no controle postural em uma população que,
apesar de jovem, já pode vir a apresentar risco de
quedas.

Conclusão

Estudo transversal realizado no ano de 2019. 26
voluntárias do sexo feminino com o diagnóstico de
LES, maiores de 18 anos e residentes nos municípios
de Macapá-AP e Santana-AP foram avaliadas. A
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa - CEP/UNIFAP n°. 3.332.331. Informações
sobre idade, índice de massa corporal (IMC),
escolaridade e número de medicamentos foram
coletadas. O equilíbrio foi avaliado por meio do Balance
Evaluation Systems Test (BESTest), que contém 6
seções: I. restrições biomecânicas; II. limites de
estabilidade; III. ajustes posturais antecipatórios; IV.
respostas posturais; V. orientação sensorial; e VI.
estabilidade na marcha. A avaliação da força muscular
dos MMII foi realizada por meio do teste de sentar e
levantar cinco vezes (TSL5x). Foram realizadas
análises descritivas dos dados através de média e
desvio padrão, e a relação de Spearman foi utilizada
para correlacionar os resultados entre o tempo do
TSL5x com os subitens do BESTest. Os dados foram
analisados por meio do software SPSS 14 (SPSS Inc.,
Chicago, Illinois, USA).
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A média de idade foi 38,1±10,3, o IMC foi 27,30±5,93,
anos de escolaridade foi de 11,33±4,57 e números de
medicamentos foi 4,55±2,23. O TSL5x apresentou
correlação moderada e significativa com BESTest para os
subitens II (r = -0,566; p = 0,009) e III (r = -0,473; p =
0,035) (Tabela 1).

Verificar a relação entre a força muscular de MMII
e o equilíbrio em pacientes com LES..

Tabela 1. Relação entre o TSL5x com os itens do BESTest 

Objetivo 

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma
doença crônica autoimune, inflamatória e
multissistêmica, sendo mais frequente em mulheres em
idade reprodutiva.1 A inflamação sistêmica causada
pela doença, a utilização prolongada de medicamentos
(corticoides), assim como a dor musculoesquelética e
articular, bem como a fraqueza muscular, são fatores
que contribuem para a disfunção física e a fadiga,
fazendo com que o indivíduo tenha um estilo de vida
mais sedentário, e como consequência uma redução da
sua capacidade física e da qualidade de vida.2,3 Diante
disso, a redução da força muscular dos membros
inferiores (MMII) nos pacientes com LES pode estar
relacionada a alterações do equilíbrio e ao aumento do
risco de quedas..

Variáveis TSL5x 

BESTest I - Restrições Biomecânicas r = -0,194 
p = 0,412

BESTest II - Limites de Estabilidade r = - 0,566 
p = 0,009* 

BESTest III - Ajustes Posturais
Antecipatórios

r = -0,473 
p = 0,035* 

BESTest IV - Respostas Posturais
Reativas

r = -0,137
p = 0,565

BESTest V - Orientação Sensorial r = -0,133 
p = 0,577

BESTest VI - Estabilidade na Marcha r = -0,283 
p = 0,227 

BESTest total r = - 0,417 
p = 0,067 

BESTest: Balance Evaluation Systems Test. * p<0,05 de acordo com o
teste de correlação de Spearman.
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