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Palavra Chave:  Doença de Parkinson, Acidentes por quedas, Equilíbrio postural 
 
Introdução e objetivos: 
O medo de cair é comum na doença de Parkinson (DP) e tem se mostrado associado a 
pior qualidade de vida e como fator de risco de quedas. Nossos objetivos foram 
correlacionar a versão brasileira da Falls Efficacy Scale-International (FES-I-Brasil) e da 
Activities-specific Balance Confidence Scale (ABC) com escalas específicas da DP e 
identificar o ponto de corte para predição de quedas recorrentes.  
 
Métodos: 
Foram avaliados 229 pacientes com DP e coletados dados sociodemográficos e 
clínicos. As seguintes escalas foram utilizadas: Unified Parkinson’s Disease Rating 
Scale (UPDRS)- atividades de vida diária (AVD) e exame motor, Hoehn e Yahr 
modificada (H&Y), Schwab & England (S&E), FES-I-Brasil e ABC. Os pacientes foram 
acompanhados durante um ano para identificar a ocorrência de quedas, através de 
diário para registro de quedas, sendo classificados como caidores aqueles com dois ou 
mais episódios. Os coeficientes de correlação de Pearson e Spearman foram utilizados 
a depender da distribuição dos dados, assim como os testes t de student, Mann-Whitney 
e qui-quadrado. Para determinar os pontos de corte foram construídas curvas ROC, 
sendo escolhidos aqueles com melhor acurácia diagnóstica. Este trabalho foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa – SESAB sob protocolo 042/2010.  
 
Resultado: 
Foram incluídos na análise 225 pacientes, dos quais 84 (37,3%) foram considerados 
caidores. A média de idade foi 70,7 (6,6 DP) anos e a maioria (54,2%) do sexo 
masculino, sem diferença significativa entre caidores e não caidores. As correlações 
para FES-I-Brasil e ABC foram, respectivamente (p<0,05): UPDRS-AVD (r=0,56; r=-
0,67), UPDRS- motor (r=0,50; r=-0,58), H&Y (r=0,46; r=-0,52), S&E (r=-0,53; r=0,62). O 
ponto de corte para associação com quedas recorrentes da FES-I-Brasil foi >29 pontos 
(área abaixo da curva = 74%; sensibilidade = 77%; especificidade = 62%); e da ABC foi 
?55% (área abaixo da curva = 73%; sensibilidade = 71%; especificidade = 62%).  
 
Discussão e conclusão: 
Os resultados sugerem que a FES-I-Brasil e a ABC são instrumentos úteis para avaliar 
o medo de cair na DP, correlacionando-se com a gravidade da doença, 
comprometimento motor e funcional. Propõe-se, ainda, a adoção dos pontos de corte 
supracitados para predição de quedas recorrentes em indivíduos com DP.  
 


