
cód. do trabalho: 916

Fatores determinantes do Medo de Cair em indivíduos
com doença de Parkinson - Estudo REPARK-BR

CAEE: CAAE=15050713.6.1001.5149

Nome Completo: RAQUEL DE CARVALHO LANA

Autor Principal: RAQUEL DE CARVALHO LANA (1)

Co-Autores: LIDIANE OLIVEIRA LIMA (2), LARISSA KARLLA RODRIGUES
LOPES (3); VERA LÚCIA ISRAEL (4); MANOELA FERREI

E-mail: raquel_clana@yahoo.com.br

Palavra chave: doença de Parkinson; acidentes por quedas; equilíbrio
postural; atividade física

Introdução e objetivos: 70-87% dos indivíduos com doença de Parkinson
(DP) caem ao longo da doença. O medo de quedas é maior naqueles com
histórico de quedas, é fator de risco para eventos futuros e pode impedir a
prática de exercícios. Foi relacionado à gravidade da doença, qualidade de
vida e incapacidade na marcha. Outros fatores clínicos, emocionais,
cognitivos e físicos não foram estudados. O objetivo deste estudo foi
analisar, em uma amostra brasileira, fatores determinantes do medo de cair
em indivíduos com DP.

Métodos: O Medo de cair foi avaliado através do FES-I (variável
dependente). As variáveis independentes avaliadas foram: clínicas (UPDRS
AVD/motor/total; HY; duração da DP; nº de medicamentos; ser caidor ou não;
frequência de quedas); emocionais (GDS-15); cognitivas
(MOCA);sociodemográficas (idade, sexo, estado civil, com quem mora) e
motoras (FOG-Q, velocidade da marcha, distância do TC6, MiniBEStest,
TUG, TUG dupla tarefa, STDP-5X, PAH). A partir de correlações de
Spearman foram selecionadas as variáveis de cada bloco que seriam
incluídas no modelo de regressão linear múltipla. O modelo final foi
determinado usando o método stepwise. CAAE=15050713.6.1001.5149.

Resultado: 479 indivíduos com HY entre 1 e 5; 37,1% mulheres e 62,9%
homens; média de idade 65,2 ± 11,0 anos e tempo de evolução da doença =
7,1±22,5 anos participaram deste estudo. O modelo de regressão linear
múltipla incluiu, em combinação, o nível de atividade física (PAH), o
congelamento(FOG-Q), a depressão (GDS-15) e a distância percorrida no
TC6 como variáveis preditoras do medo de cair (R²= 48,3% p=0,000). O PAH
foi a variável de maior contribuição ao modelo (30,2%), seguido pelo FOG-Q
(9%)GDS-15 (5,4%) e distância do TC6 (3,7%).

Discussão e conclusão: O nível de atividade física e presença de
congelamento na marcha foram os fatores mais determinantes do medo de
cair, evidenciando o ciclo vicioso existente entre o medo de cair e a
inatividade. O medo de cair está relacionado a restrições nas atividades,



presença de congelamento, depressão e redução da qualidade de vida de
indivíduos com DP.A avaliação destes parâmetros e a intervenção voltada
aos fatores modificáveis devem ser realizadas com o objetivo de reduzir o
medo de cair.
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