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Introducao: A progressão da Doença de Parkinson pode levar a perda de autonomia e independência, além da incapacidade de realizar
atividades de vida diária e atividades instrumentais. Seus sinais clínicos motores acarretaram dificuldades progressivas na marcha e
equilíbrio, e consequentemente, aumento significativo do risco de quedas e perda da funcionalidade.

Objetivos: Avaliar o risco de queda e o nível de independência para atividades de vida diária (AVDs) nos pacientes com Doença de
Parkinson em relação a idosos saudáveis.

Método: Foi realizada um estudo transversal com sete idosos saudáveis e sete indivíduos com a doença de Parkinson (DP), sem
alterações cognitivas e classificação até estágio 3 na Escala de Hoehn &Yahr (HY), ou seja, moderado comprometimento funcional. O
trabalho foi aprovado pelo comitê de ética da UCDB (CAAE: 42629415.8.0000.5162) e todos leram e assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido, sendo avaliados em fevereiro/março de 2018. A comparação entre o risco de queda dos participantes
de ambos os grupos foi realizada pela escala de TINETTI, onde o escore ≤18, indica alto risco de quedas, 19-23 moderado risco e ≥24
baixo risco. A independência para atividades de vida diária foi feita através da escala de Lawton & Brody, na qual, dependência total o
escore é =7, dependência parcial >7 <21 e independência =21. Os dados foram analisados pelo teste Exato de Fisher, com nível de
significância de 5%.

Resultados: Dois participantes com DP foram classificados como de baixo risco para quedas e cinco com moderado ou alto risco,
enquanto seis dos idosos saudáveis foram classificados com baixo risco e um com moderado risco, porém não houve associação
significativa em relação ao risco de quedas e a DP (p=0,10). Em relação a independência, os sete participantes com DP foram
classificados com dependência parcial para atividades de vida diária e os seis idosos saudáveis apresentaram a classificação de
independência e um dependência parcial, sendo significativa esta classificação de dependência para AVD e a DP (p=0,005).

Conclusão: Neste estudo os participantes com DP não apresentaram comportamento diferente referente ao risco de quedas de idosos
saudáveis, entretanto, a sua independência em relação às AVDs é inferior."
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