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Introdução e objetivos: 
A instabilidade postural é um dos fatores de risco para a ocorrência de quedas em 
indivíduos com doença de Parkinson (DP), o que pode levar a dores, limitações de 
atividades, medo da queda, depressão e fraturas. A avaliação do equilíbrio permite 
identificar e quantificar os déficits de equilíbrio e risco de quedas, monitorar a 
progressão dos mesmos e realizar uma adequada tomada de decisão clinica. O 
instrumento de medida é parte deste processo e possibilita a obtenção de dados 
objetivos e quantitativos o que permite comparações entre diferentes populações. A 
qualidade de um instrumento está diretamente relacionada às suas propriedades de 
medida. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi revisar sistematicamente as 
propriedades de medida dos instrumentos de avaliação clínica do equilíbrio e risco de 
quedas na DP.  
 

Métodos: 
As bases de dados MEDLINE, LILACS, CINAHL e SPORTdiscus foram pesquisadas 
até março de 2013. Foram incluídos estudos metodológicos que desenvolveram os 
instrumentos de avaliação clinica do equilíbrio e risco de quedas na DP bem como 
avaliaram suas propriedades de medida. A avaliação da qualidade metodológica foi 
realizada por dois examinadores independentes por meio do Checklist COSMIN 
(Consensus-based Standards for the Selection of Health Measurement Instruments). 
As estimativas foram sintetizadas para cada instrumento e as propriedades de medida 
foram classificadas quanto aos níveis de evidência forte, moderada, limitada, 
conflitante e desconhecida.  
 

Resultado: 
A estratégia de busca inicial identificou 150 estudos, sendo 20 incluídos na revisão 
sistemática. Quatorze instrumentos foram encontrados, sendo que moderada 
evidência foi apresentada para uma adequada consistência interna da Berg Balance 
Scale (BBS), adequada confiabilidade teste-reteste do Survey of Activities and Fear of 
Falling in the Elderly (SAFFE – NL) e Swedish Falls Eficacy Scale (FES-S) e adequada 
validade de critério do Balance Evaluation Systems Test (BESTEST) e Functional Gait 
Assessment (FGA). 
 

Discussão e conclusão: 
A qualidade metodológica dos estudos e os níveis de evidência encontrados 
destacaram cinco instrumentos potencialmente mais adequados, na atualidade, para 
avaliar o equilíbrio ou o risco de quedas na DP. São eles: BBS, BESTEST, FGA na 
categoria de instrumentos de desempenho, e SAFFE-NL e FES-S na categoria de 
questionários de auto-relato.  

 


