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Introducao: As quedas são comuns em pessoas com Doença de Parkinson (DP), impactando de forma negativa a qualidade de vida.
Estudos sugerem que caidores únicos com DP apresentam características clínicas e funcionais diferentes dos caidores recorrentes, sendo
necessário investigar se as circunstâncias em que eles caem são também diferentes.

Objetivos: Comparar as circunstâncias de quedas entre caidores únicos (1 queda) e caidores recorrentes (≥2 quedas) com DP

Método: Coorte prospectiva realizada em um Ambulatório de Doença de Parkinson, Salvador-Bahia. Indivíduos com DP (n=229) e
marcha independente foram avaliados por medidas específicas da doença (seção de atividades de vida diária [AVD] e exame motor da
Unified Parkinson’s Disease Rating Scale [UPDRS] e Hoehn & Yahr Modificada [H&Y]) e acompanhados por 12 meses com
preenchimento de um diário para identificar a ocorrência e as circunstâncias de quedas. Foram investigados horário e local da queda,
atividade desempenhada no momento da queda, percepção de causa e consequências apresentadas. Os dados foram analisados através do
teste Qui-Quadrado. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
(042/2010).

Resultados: Dentre os participantes, 105 (45%) relataram quedas. Destes, 78 (74%) eram caidores recorrentes. A média de idade foi 71
anos e a mediana H&Y 2,5. Foram descritas 618 quedas. Quedas em ambiente externo foram mais comuns entre caidores únicos,
enquanto em ambiente interno entre caidores recorrentes (p=0,003). A maioria das quedas ocorreu enquanto andavam, sendo o tropeço
(n=13, 48%) a causa mais comum entre caidores únicos e congelamento da marcha (n=201, 35%) entre os recorrentes. Quedas
relacionados à fatores intrínsecos foram mais comuns entre caidores recorrentes, enquanto os extrínsecos entre caidores únicos
(p=0,001). Escoriação foi a lesão mais comum.

Conclusão: Quedas em caidores únicos ocorreram mais em ambientes externos associadas a fatores extrínsecos, como o tropeço,
enquanto nos recorrentes aconteceram mais em ambientes internos provocadas por fatores intrínsecos, como o congelamento da marcha.
A identificação das circunstâncias de quedas na DP pode contribuir para os programas de prevenção das mesmas."
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