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Introducao: A instabilidade postural é uma condição comum em indivíduos com Doença de Parkinson (DP) e pode resultar na
ocorrência de quase quedas e quedas. É importante verificar se há diferenças entre os indivíduos que apresentam e não apresentam quase
quedas para guiar possíveis estratégias para redução do risco de quedas.

Objetivos: Comparar as características clínicas e funcionais entre indivíduos com DP que apresentaram e não apresentaram quase
quedas.

Método: Coorte realizada com indivíduos com DP e marcha independente, no Ambulatório de Transtornos do Movimento e Doença de
Parkinson do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), Salvador-Bahia. Além dos dados demográficos e clínicos, foram utilizados os
seguintes instrumentos: Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS), seção de atividades de vida diária (AVD) e exame motor,
escalas de Hoehn e Yahr modificada (H&Y) e Schwab e England (S&E), Teste de Velocidade da Marcha (TVM) em 4m, Teste de
retropulsão de Nutt (NRT), Escala de Equilíbrio de Berg e Tandem Gait (TG). Foi realizado um seguimento de 6 meses e solicitado
preenchimento de um diário para verificar a ocorrência de quase quedas. Foram realizados os Testes T-Student, Mann-Whitney ou Qui-
quadrado para comparação entre os grupos. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do HGRS (CAAE
57780216.8.0000.5028)

Resultados: Dentre os 75 indivíduos avaliados, 47 (63%) apresentaram quase quedas. Não houveram diferenças entre os grupos em
relação à idade, gravidade e tempo da DP, capacidade funcional, velocidade da marcha e TG (p > 0.05). Porém, os indivíduos que
apresentaram quase quedas tiveram uma mediana do Berg = 51 pontos (min-max: 38-56), enquanto que para aqueles que não
apresentaram quase quedas a mediana do Berg foi 55 pontos (min-max: 45-56) (p = 0,02).

Conclusão: Foi observada alta incidência de quase quedas entre indivíduos com DP. Destaca-se a importância da avaliação do equilíbrio
durante a realização de atividades funcionais para identificar indivíduos que estejam mais propensos a apresentar quase quedas. Estudos
futuros devem investigar a transição entre o status de “quase caidor” para “caidor”."
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