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Introdução e objetivos: A instabilidade postural é um problema frequente
na doença de Parkinson (DP) e 70-87% dos indivíduos com DP caem ao longo
do curso da doença. Estudos indicam que a maioria das quedas de
indivíduos com DP ocorrem no domicílio e mesmo indivíduos independentes
e ativos podem cair fora dele.No Brasil, pouco se sabe sobre a condição em
que estas quedas ocorrem. O objetivo deste estudo foi avaliar a frequência
de quedas de indivíduos com DP e retratar onde e como elas ocorrem no
país.

Métodos: Um questionário contendo perguntas sobre a ocorrência de
quedas dentro e fora do domicílio foi utilizado durante o estudo Rede
Parkinson Brasil (REPARK-BR). Os indivíduos que apresentaram duas quedas
ou mais no último ano foram considerados caidores e indicaram o local, a
atividade realizada durante o evento e a causa das quedas relatadas. Todos
os dados relatados foram incluídos em um banco de dados, categorizados e
análises descritivas foram realizadas. CAAE=15050713.6.1001.5149.

Resultado: 137 relatos de quedas no domicílio e 106 fora do domicílio
foram coletados. 32,2% dasquedas no domicílio ocorreram no quarto, 18,8%
no banheiro, 9,4% na cozinha ou área de serviço, 7,4% em escadas ou
degraus e 6,0% na sala. 68,8% das quedas fora do domicílio ocorreram na
rua, 22,9% no quintal, 4,6% em prédios públicos e 3,7% em áreas livres. As
atividades (304 relatos) mais citadas foram: andar (37,5%), transferências
(11,5%), higiene (8,2%), subir ou descer degrau/meio fio (8,2%), subir/
descer escadas (7,2%), atividades domésticas (5,6%) e girar (4,6%). As
causas de quedas (227 relatos) mais citadas foram: desequilíbrio (39,6%),
tropeço (28,6%) e escorregão (14,1%).

Discussão e conclusão: O local, atividades envolvidas e causas das quedas
devem ser considerados ao propor medidas preventivas detais eventos na
DP. Medidas devem ser tomadas para reduzir aocorrência de quedas dentro
(quarto, banheiro, cozinha) e fora do domicílio (rua). As atividades
envolvidas(marcha, transferências,subidas/descidas de degraus) devem ser



treinadas. As causas observadas indicam que o déficit de equilíbrio deve ser
abordado e medidas para prevenir tropeços e escorregões devem ser
realizadas.
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