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Palavra Chave:  doença de Parkinson, equilíbrio postural, acidentes por quedas. 

Introdução e objetivos: 

70-87% dos indivíduos com doença de Parkinson (DP) caem em algum ponto do curso 
da doença. O medo de quedas é maior naqueles com histórico de quedas e é um fator 
de risco para eventos futuros. Além disso, é um dos principais fatores que impedem a 
prática de exercícios na DP. Alguns estudos relacionaram o medo de cair à gravidade 
da doença, qualidade de vida, incapacidade na marcha, levantar da cadeira e girar. 
Fatores como congelamento na marcha, nível de atividade física e capacidade física 
não foram estudados. Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar fatores que podem 
estar relacionadas ao medo de cair em indivíduos com DP 

Métodos: 
Analisou-se a associação entre a Escala de Eficácia de Quedas – Internacional (FES-
I) e as variáveis dependentes: idade, tempo de doença, número de quedas, Mini 
Balance Evaluation Systems Test (MiniBESTest), Escala de Congelamento da Marcha 
(FOGQ), Perfil de Atividade Humana (PAH), soma do escore das sessões Atividades 
de Vida Diária (AVD) e Motor da Unified Parkinson´s Disease Rating Scale (UPDRS), 
Hoehn e Yarh (HY), velocidade da marcha em 10 metros, passar de sentado para de 
pé 5 vezes (STDP-5X), distância percorrida e velocidade da marcha no Teste de 
Caminhada de 6 minutos (TC6) e o Parkinson’s disease Questionnaire – 39 (PDQ-39) 
e domínios, através do coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman, de acordo 
com a distribuição dos dados.CAAE:15050713.6.1001.5149 .  

Resultado: 
31 indivíduos com DP foram envolvidos (estágios 1-3 da HY, média da idade = 
61,8±10,3; 8,5±6,1 anos de evolução da doença). A FES-I apresentou moderada 
correlação com: MiniBESTest (r=-0,51;p=0,004), PAH (r=-0,54;p=0,002), AVD/Motor= 
(r=0,58;p=0,001), HY (s=0,66;p=0,000); PDQ-39 Total (s=0,50;p=0,004) e suas 
sessões: Mobilidade (s=0,74;p=0,000); Bem Estar Emocional (r=0,52;p=0,003); 
Estigma (s=0,52; p=0,004) e Comunicação (s=0,60;p=0,000). Não foram encontradas 
associações entre a FES-I e as demais variáveis.  

Discussão e conclusão: 
Indivíduos com DP que tem mais medo de cair reduzem seu nível de atividade física, 
tem pior equilíbrio, pior qualidade de vida e apresentam maior gravidade da doença. 
Fatores passiveis de modificação pela fisioterapia foram identificados e novas 
intervenções devem ser investigadas considerando a redução do medo de cair em 
indivíduos com DP.  
 


