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RESUMO

Analisar o equilíbrio em indivíduos adultos com cegueira total adquirida, comparados à indivíduos adultos sem problemas visuais, a fim de 
averiguar se existe interferências da cegueira no controle postural, bem como o medo de cair nos grupos de participantes. Métodos: Foram 
avaliados indivíduos com deficiência visual adquirida (cegos) e sem nenhum problema visual (videntes), de ambos os sexos, com idade de até 60 
anos. Os indivíduos foram divididos em dois grupos para o estudo, os com deficiências visuais adquiridas como grupo experimental (GE) e os 
indivíduos sem problemas visuais considerados como grupo controle (GC), ambos os grupos foram submetidos às mesmas avaliações através do 
questionário (adaptado) sobre quedas no último ano, escala FES-I e Escala de Equilíbrio de Berg (EEB).  Como critérios de inclusão para o GE foram 
considerados: indivíduos diagnosticados com cegueira completa e com deficiência visual adquirida. Como critérios de exclusão foi considerado 
indivíduos que apresentam deficiência visual congênita, outro distúrbio neurológico que acarrete em déficit de equilíbrio, cegueira parcial, 
disfunção auditiva ou vestibular. Para o GC foram incluídos indivíduos sem problemas de visão, sendo excluídos àqueles com problemas visuais ou 
com problema neurológico, vestibular, proprioceptivo e auditivo. Para participação no estudo, todos os indivíduos concordaram em participar da 
pesquisa, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. Inicialmente foram coletados os dados de identificação dos participantes, tais 
como nome, idade, sexo e condição visual, sendo em seguida aplicado um questionário (adaptado) sobre a ocorrência de quedas no último ano 
para avaliar a prevalência e as caraterísticas das quedas. Em seguida foi utilizada a escala FES-I para avaliar o medo de cair dos participantes e por 
último a Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) para avaliação do equilíbrio estático e dinâmico dos participantes. Resultados: Fizeram parte da 
pesquisa 20 indivíduos, 10 com deficiência visual adquirida (GE) e 10 sem nenhum problema visual (GC), sendo 14 do sexo masculino e 6 do sexo 
feminino, com média de idade de 40,65 anos (σ = 8,6). No questionário de quedas, 3 indivíduos do GE relataram quedas no último ano, enquanto 
que no GC um indivíduo relatou queda no ultimo ano. Na Escala de Equilíbrio de Berg a pontuação média do GE foi de 51,3 (σ = 3,1) e do GC de 
55,9 (σ = 0,32), enquanto que na FES-I a média do grupo com deficiência visual adquirida foi 26 (σ = 10,6) e no grupo de videntes sem nenhum 
problema visual foi 19,6 (σ = 1,35). Conclusão: Os dados obtidos através da escala FES-I revelam que os deficientes visuais totais adquiridos deste 
estudo possuem maior preocupação em cair quando comparados ao grupo de controle de pessoas sem problemas visuais. Em relação a Escala de 
Equilíbrio de Berg (EEB) o resultado obtido revelou que indivíduos adultos cegos adquiridos possuem bom controle postural, porém apresentam 
8,2% a mais de chance de cair quando comparados à indivíduos adultos sem problemas de visão. Conclui-se, portanto, baseado nesses resultados, 
que existe nos deficientes visuais adquiridos um mecanismo compensatório para manter o controle postural e o equilíbrio.
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