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Introdução e objetivos:  
Na doença de Parkinson (DP) os pacientes apresentam instabilidade postural com 
tendência a um aumento na frequência das quedas. O medo de cair é uma das 
consequências comuns das quedas, mas também pode ser a causa delas. O objetivo 
deste estudo é avaliar o efeito da fisioterapia sobre o risco de quedas e o medo de cair 
em pacientes com DP.  
 
Métodos:  
Foram avaliados 6 pacientes masculinos com DP, com média de idade de 62,3 (9,6) 
anos, nos estágios 1 a 3, (Hoehn & Yahr), antes e depois da realização de 15 sessões 
de fisioterapia através de treino motor com pistas visuais e táteis.  Os instrumentos 
utilizados foram: escala internacional de eficácia de quedas (FES-I), Teste de alcance 
funcional (TAF), Time up and go test (TUG) e questionário de histórico de quedas. A 
análise foi feita através do teste de Wilcoxon e teste t pareado.  
 
Resultados:  
A diferença dos escores da FES-I (p=0,11) e TUG (p=0,28) não foram estatisticamente 
significativos, enquanto o TAF (p=0,02) mostrou significância.  
 
Discussão e Conclusão:  
A melhora mensurada pelo TAF mostrou que os efeitos promovidos pela fisioterapia 
estão mais relacionados à melhora na mobilidade funcional do paciente. Tendo em 
vista que a DP é progressiva a estabilização dos sintomas dos pacientes representa 
um ganho, apresentado na FES-I e no TUG. O questionário de histórico de quedas 
revelou não haver episódios de quedas anteriores, mas o medo de cair existia. O risco 
de quedas nos pacientes nesse estudo diminuiu, embora persista o medo de cair. 
 
 

 

 

 


