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1. RESUMO 

A doença de Parkinson (DP) é neurodegenerativa, crônica e progressiva, que acomete em geral pessoas acima 

dos 60 anos de idade. Objetivos: analisar os aspectos motores e cognitivos em pacientes com doença de 

Parkinson com maior risco de quedas. Método: participaram desse estudo pessoas com diagnóstico de DP, entre 

os estágios 1 e 3 da escala de Hoehn & Yahr modificada e com idade entre 40 e 80 anos. Resultados: 45 

pacientes. A média etária de 60,31 (DP=10,29) e a média do tempo de DP de 8,69 (DP=6,47) anos. A dose 

equivalente de Levodopa (mg) foi de 595,97 (DP=269,51). A pontuação média na escala de HY foi de 2,14 

(DP=0,52). 42,2% dos pacientes relataram episódio de quedas nos seis meses que antecederam à pesquisa. Os 

participantes com maior risco de quedas apresentaram maior pontuação na UPDRS-III total e nos subitens rigidez 

de pescoço, rigidez de membros inferiores, levantar da cadeira, postura, marcha, equilíbrio, bradicinesia total e 

HY. Conclusões: As pessoas com DP nos estágios leve a moderado apresentam independência funcional 

modificada e declínio na marcha em atividades funcionais, e os pacientes com maior risco de quedas apresentam 

maior rigidez dos músculos do pescoço e de membros inferiores, bradicinesia, dificuldade para levantar da cadeira, 

postura em flexão, pobre estabilidade postural ao teste de retropulsão e declínio cognitivo. Palavras-chave: 

doença de Parkinson; quedas; instabilidade postural. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A doença de Parkinson (DP) é neurodegenerativa, crônica e progressiva, que 

acomete em geral pessoas acima dos 60 anos de idade. É caracterizada pela perda 

progressiva de neurônios da parte compacta da substância negra, localizada no 

mesencéfalo. A morte desses neurônios é irreversível e resulta na diminuição da 

produção da dopamina (neurotransmissor essencial no controle dos movimentos).  

Do ponto de vista clínico, a DP apresenta-se com quatro componentes básicos 

denominados de sinais cardiais: bradicinesia, rigidez, tremor e instabilidade postura 

(JANKOVIC, 2008). Gray & Hildebrand (2000) observaram que 40% das quedas em 

uma coorte de 118 pacientes com DP resultaram em prejuízo físico, funcional e 

psíquico. As consequências físicas e psíquicas das quedas podem levar à 

hospitalização, dependência de cadeira de rodas e/ou a um medo incapacitante de 

cair, os quais podem dar início a um declínio da qualidade de vida dos pacientes. 

Adicionalmente, os pacientes com DP podem apresentar comprometimento 

não motor, como, déficit cognitivo, sensoriais e distúrbios neurocomportamentais e do 

sono. Nesse contexto, a identificação precoce do comprometimento das funções 

motoras e cognitivas pode proporcionar ao paciente a oportunidade de participar de 

um programa de prevenção de quedas e/ou de reabilitação fisioterapêutica 

especializada.  

3. OBJETIVOS 



 

Analisar os aspectos motores e cognitivos em pacientes com maior risco de 

quedas. 

4. METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo retrospectivo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de São Paulo (1468/10). Os indivíduos com DP idiopática 

foram provenientes do Ambulatório de Distúrbio do Movimento do Departamento de 

Neurologia e Neurocirurgia da UNIFESP. Foram incluídas pessoas adultas entre 40 a 

80 anos de idade do sexo feminino ou masculino com diagnóstico de DP idiopática 

nos estágios 1 ao 3 da Escala de Incapacidade de Hoehn & Yahr modificada (HY). Os 

pacientes foram avaliados no período "on". Foram excluídos do estudo, os indivíduos 

com incapacidade para compreender e atender a comando verbal simples; 

impossibilitados de permanecer de pé de forma independente; com hipotensão 

postural; comprometimento visual grave ou não compensado com uso de lentes 

corretivas; comprometimento cognitivo severo; distúrbios ortopédicos que resultem 

em limitação de movimento; em uso de próteses em membros inferiores; pacientes no 

período off ou com discinéticas.  

Os dados clínico-funcionais analisados foram: tempo do diagnóstico de DP, 

idade de início dos sintomas, dose equivalente de levodopa, histórico de quedas nos 

últimos seis meses, capacidade funcional, funções motora, cognitiva e marcha em 

atividades funcionais. Os instrumentos de avaliação utilizados: Escala de 

Estadiamento de Incapacidade de Hoehn & Yahr modificada (FAHN et al., 1987; 

HOEHN YAHN, 1996); Unified Parkinson's Disease Rating Scale – UPDRS III (FAHN 

et al., 1987); Escala de Atividade de Vida Diária de Schwab & England (SCHWAB; 

ENGLAND 1996); Dynamic Gait Index (DE CASTRO et al., 2006); e Mini Exame de 

Estado Mental - MEEM (BRUCKI et al., 2003). Para separar os pacientes com maior 

risco de quedas, utilizou-se o valor preditivo de quedas no DGI (≤19 pontos). Para a 

análise dos resultados, empregou-se análise estatística descritiva e o teste de Mann-

Whitney.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Participaram da pesquisa 45 pacientes com DP. A média etária e o desvio-

padrão (DP) dos pacientes e a média do tempo de DP foram 60,31 (DP=10,29) anos 

e 8,69 (DP=6,47) anos, respectivamente. A pontuação média na escala de HY foi de 



 

2,14 (DP=0,52) a forma predominante da DP foi rígido-acinética. No DGI 35,6% dos 

pacientes apresentaram maior risco para quedas, 42,2% dos pacientes relataram 

episódio de quedas nos seis meses que antecederam à pesquisa. 33,3% 

apresentaram déficit cognitivo no MEEM.  

Não houve diferença entre os grupos com maior (DGI ≤ 19 pontos) e menor 

risco de quedas (DGI ≥ 20 pontos) em relação à idade (p=0,107), idade de início dos 

sintomas (p=0,187) e tempo de doença (p=0,950). Os pacientes com maior risco de 

quedas apresentaram maior pontuação na UPDRS-III menor pontuação total no 

MEEM. O estudo mostrou que pacientes com DP nos estágios leve o moderado da 

doença podem apresentar instabilidade postural dinâmica e declínio cognitivo, 

apesar de terem relatado independência funcional modificada. 42,2% dos pacientes 

relataram desequilibrar facilmente e 33% medo de cair.  42% dos pacientes relataram 

histórico de quedas nos seis meses que antecederam à pesquisa, O acidente por 

queda é uma ocorrência frequente e pode repercutir negativamente na participação 

social e na qualidade de vida do paciente (GRAY; HILDEBRAND, 2000). Estudos 

prévios mostram que pessoas com DP HY1-3 podem apresentar redução da área do 

limite de estabilidade e maior deslocamento do centro de pressão do corpo e maior 

índice de queda (DONÁ et al., 2015; FUKUNAGA et al., 2013). Os fatores associados 

à instabilidade postural e ao maior risco de quedas no presente estudo foram: maior 

rigidez dos músculos do pescoço e de membros inferiores, bradicinesia, postura em 

flexão e maior estadiamento da doença.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

As pessoas com DP nos estágios leve a moderado apresentam independência 

funcional modificada e declínio na marcha em atividades funcionais. Além disso, os 

pacientes com maior risco de quedas apresentam maior rigidez dos músculos do 

pescoço e de membros inferiores, bradicinesia, dificuldade para levantar da cadeira, 

postura em flexão, pobre estabilidade ao teste de retropulsão e declínio cognitivo.  
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