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Introdução e objetivos: Individuos com doença de Parkinson (DP)
apresentam aumentado risco de quedas que está associado a diferentes
fatores. Assim como em outros países, queda é um problema de saúde
pública, principalmente quando associada a doenças neurodegenerativas.
Até o momento, não se tem um retrato da contribuição de fatores
demográficos, clínicos e físicos na ocorrência de quedas em indivíduos com
DP no Brasil. O objetivo foi investigar os fatores determinantes do risco de
quedas em parkinsonianos brasileiros.

Métodos: Foram obtidos dados demográficos, clínicos e físicos incluindo
idade, sexo, duração da DP, dose de Levodopa, nível de atividade física,
Unified Parkinson’s Disease Rate Scale (UPDRS - AVD, Motor, Total), Falls
Efficacy Scale-International, Freezing of Gait Questionnaire, velocidade da
marcha, Sentado para de pé 5 vezes, MiniBESTest (controle antecipatório,
controle postural reativo, orientação sensorial, marcha dinâmica, Timed Up
and Go (TUG) e TUG-dupla tarefa) e o número de quedas no último ano.
Participantes foram considerados caidores se apresentassem duas ou mais
quedas no referido período. Análise de regressão logística e curva ROC
foram utilizadas

Resultado: 480 indivíduos de ambos os sexos, sendo 41,9% caidores e
55,8% não caidores, com Hoehn Yahr entre 1 a 5, média de idade=65,2
±11,0 anos e tempo de evolução da doença=7,11±5,5 anos foram incluídos
no estudo. A análise de regressão logística mostrou que o MiniBESTest foi o
principal fator associado a quedas (OR=0,92; p<0,0001; IC95%=0,89 a
0,95). O ponto de corte do escore do MiniBESTest capaz de diferenciar
“caidores” e “não caidores”, obtido pela curva ROC, foi igual a 21,5
(ASC=0,669±0,025; p<0,0001; IC95%=0,62 a 0,72). Os valores de
sensibilidade e especificidade encontrados foram 70,7% e 55,1%,
respectivamente.

Discussão e conclusão: A alteração de equilíbrio avaliada pelo
MiniBESTest foi o principal fator determinante do risco de quedas em
indivíduos com DP no Brasil. Aqueles indivíduos com escore no MiniBESTest



menor que 21,5 tem 71,0% de chance de serem caidores. Tais achados
devem ser considerados por fisioterapeutas na avaliação e conduta
terapêutica de parkinsonianos no nosso meio.
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