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Introdução e objetivos: Quedas recorrentes são comuns em indivíduos
com doença de Parkinson (DP) e podem gerar inúmeras lesões. Apesar de
diversos preditores já terem sido identificados, regras de predição clínica
para estimar a probabilidade de quedas recorrentes em indivíduos com DP
ainda não foram determinadas. Os objetivos deste estudo foram identificar
preditores do tempo até a segunda queda; e desenvolver uma escala
preditiva clínica para identificar indivíduos com DP em diferentes categorias
de risco de queda.

Métodos: Participantes (n = 229) foram avaliados através de medidas
específicas da DP, autoeficácia e equilíbrio/mobilidade. Após a avaliação
inicial, os indivíduos foram acompanhados durante um ano para verificar a
ocorrência de quedas. Foram realizadas área sob a curva ROC (AUC), curvas
de Kaplan-Meier e teste log rank. Preditores selecionados com p < 0,10 na
análise univariada foram inseridos no modelo multivariado de Cox. A
validação interna dos modelos foi realizada através do método bootstrap,
com 1000 amostras aleatórias de indivíduos com DP provenientes da
amostra original.

Resultado: Oitenta e quatro indivíduos (37%) tiveram ≥2 quedas. O modelo
multivariado final de Cox foi composto por quedas recorrentes no último ano
(Hazard ratio [HR]=3,94; intervalo de confiança [IC] 95% 2,26-6,86),
flutuações motoras (HR=1,91; IC 95% 1,12-3,26), UPDRS AVD (HR=1,10
para cada 1 ponto de aumento; IC 95% 1,06-1,14) e dose equivalente de
levodopa (DEL) (HR=1,09 para cada 100mg de aumento; IC 95% 1,02-1,16).
Uma escala preditiva incluiu quedas recorrentes no último ano, flutuações
motoras e UPDRS AVD >12 pontos (AUC=0,84; IC 95% 0,78-0,90).

F0
A3Adicionando DEL >700 mg/day e escala de Berg 49 pontos, uma escala

preditiva com 5 variáveis foi desenvolvida (AUC=0,86; IC 95% 0,81-0,9

Discussão e conclusão: Foram desenvolvidas duas escalas preditivas com
acurácia moderada a alta que podem identificar indivíduos com DP em
baixo, médio e alto risco de quedas recorrentes no próximo ano. No entanto,



são necessários estudos futuros para realizar a validação externa das
escalas.
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