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Introdução e objetivos: Queda é um evento temido e pode levar a sérias
complicações em individuos com doença de Parkinson (DP). As quedas na DP
estão associadas a alterações do equilíbrio, da marcha e da mobilidade
geral. Fisioterapeutas devem utilizar de testes clínicos, de desempenho
físico e funcional simples que possam anunciar alterações relacionadas à
ocorrência de quedas. O objetivo foi comparar o desempenho em testes
físicos e simples entre indivíduos com DP com e sem história de quedas.

Métodos: Participantes foram classificados como caidores se
apresentassem duas ou mais quedas no último ano. Para as comparações das
variáveis físicas (Freezing of Gait Questionnaire (FOG-Q), velocidade da
marcha, MiniBESTest, distância no TC6, Timed “Up and Go” (TUG), TUG
dupla tarefa, sentado para de pé 5 vezes (STDP-5X) e Unified Parkinson’s
Disease Rating Scale (UPDRS AVD+motor) entre os grupos caidor e não-
caidor foi utilizada a análise multivariada de covariância (Mancova) com a
idade como covariável e testes post hoc de Bonferroni. O nível de
significância adotado foi alfa de 5%. CAAE=15050713.6.1001.5149

Resultado: 201 indivíduos com DP foram classificados como caidores (66,6
±10,7 anos; UPDRS=43,8±19,4) e 266 como não caidores (64,4±10,9 anos;
UPDRS=35,4±17,0), de ambos os sexos foram incluídos no estudo. Houve
diferença significativa entre os grupos no FOG-Q (p=0,001;IC95%=), no
MiniBESTest, na UPDRS (p<0,000) e na distância do TC6 (p=0,02). Os
testes velocidade da marcha, TUG, TUG dupla tarefa e STDP-5X não foram
diferentes entre os grupos.

Discussão e conclusão: Indivíduos com DP caidores são mais graves, tem
mais episódios de congelamento e déficit de equilíbrio do que os não
caidores. Curiosamente, os testes que envolvem velocidade (velocidade da
marcha e TUG) não foram diferentes entre os grupos. Isso sugere que a
velocidade pode não ser um parâmetro informativo sobre os déficits
presentes em caidores. Outros aspectos da marcha parecem sinalizar melhor
o declínio físico e funcional como a capacidade de marcha dada pela
distância percorrida no TC6.
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