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Introducao: A identificação precoce do risco de quedas na doença de Parkinson (DP) pode auxiliar na tomada de decisão clínica quanto
as potenciais estratégias para evitá-las indicando, dessa forma, a necessidade de se detectar quais fatores de risco modificáveis estão
associados à ocorrência desses eventos.

Objetivos: Analisar os possíveis fatores de risco para as quedas entre os grupos de indivíduos com DP classificados como não caidores e
caidores recorrentes.

Método: Trata-se de um estudo transversal analítico, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (CAAE 15050713.6.2003.5537 e parecer 970.219). Foram incluídos indivíduos com diagnóstico clínico de DP
idiopática e em uso regular de medicações antiparkinsonianas. Aplicou-se um formulário sociodemográfico e clínico, a Escala de
Incapacidade de Hoehn & Yahr (H&Y) e o Freezing of Gait Questionnaire (FOGQ) no tempo ON do efeito medicamentoso de cada
indivíduo. O histórico de quedas nos últimos 12 meses permitiu classificá-los em “não caidores” (número de quedas < 1 evento) ou
“caidores recorrentes” (número de quedas > 2 eventos). Uma regressão logística binária determinou os preditores de quedas, sendo
selecionadas para a inclusão no modelo final multivariável, aquelas que apresentaram P < 0.10. A regressão logística foi realizada através
do método backward stepwise (likehood ratio), com P < 0.05 e intervalo de confiança de 95%.

Resultados: Setenta e oito indivíduos foram avaliados (50 homens e 28 mulheres), com média de 66.0 anos e 70.3% da amostra total foi
classificada entre os estágios 1 e 3 da H&Y. Quarenta e sete (60.3%) foram classificados como “não caidor” e 31 (39.7%) como “caidor
recorrente”. Os fatores de risco associados a quedas recorrentes foram: tempo longo de duração da DP [OR=1.24, (IC: 1.05–1.47),
P=0.010)], presença de hipertensão arterial sistêmica - HAS [OR=5.81, (IC: 1.46–23.09), P=0.012)], dificuldade de evacuação
[OR=3.71, (IC: 1.01–13.66)], P=0.048) e freezing [OR=3.78, (IC: 1.02–13.97), P=0.046)].

Conclusão: A prevalência de quedas recorrentes foi alta e a identificação de fatores de risco modificáveis como, HAS, dificuldade de
evacuação ou sensação de evacuação incompleta e freezing podem auxiliar no manejo clínico e fisioterapêutico, de forma que condutas
mais adequadas sejam tomadas para prevenir quedas futuras."
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