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Introdução: As quedas na Doença de Parkinson (DP) são um problema de saúde complexo, com causas e 

consequências multidimensionais, apresentando nesta população uma alta taxa de ocorrência. Em uma população que 

tende a crescer, as demandas relativas aos fatores preditores de quedas merecem destacada atenção.

Objetivos: Identificar potenciais preditores de quedas e caracterizar e comparar caidores e não caidores quanto a 

variáveis sociodemográficas, antropométricas, clínicas e funcionais. 

Método: Trata-se de um estudo transversal do tipo observacional. Os dados utilizados fazem parte da Rede Parkinson 

Brasil (REPARK-BR), CAAE:15050713.6.1001.514. Dados coletados: idade, gênero, IMC, progressão da DP, dose de 

levodopa, UPDRS- AVD / Motor / Total, PAH- EAA, FES-I, FOG-Q, 10-MWT, FTSST, Mini-BESTest total e domínios, 

TUG e TUG-DT. Foram classificados como não caidores aqueles que apresentaram &#8804; 1 queda nos últimos 12 

meses e caidores &#8805; 2 . Regressão logística e curva ROC foram utilizadas.

Resultados: 370 indivíduos, 44.87% caidores e 55.13% não caidores, foram incluídos. Caidores apresentaram pior 

desempenho em: UPDRS motor/ AVD/ Total, FES-I e FOG-Q (p <0.001); TUG (p=0,005) e TUG-DT (p=0,003); Mini-

BESTest total e domínios (p <0.001) e PAH (p <0.001). Dezessete potenciais preditores foram identificados: Mini-

BESTest total (rho= -0, 280, p <0.001), Ajuste Postural Antecipatório (rho= -0, 273, p <0.001), Controle Postural Reativo 

(rho= -0, 193, p <0.001),Orientação Sensorial (rho= -0, 201, p <0.001), Marcha Dinâmica (rho= -0, 240, p <0.001); EAA 

(rho= -0, 221, p <0.001); Idade (rho= 0,108, p=0.02); UPDRS AVD (rho= 0, 240, p <0.001),MOTOR (rho= 0, 240, p 

<0.001) e TOTAL (rho= 0, 264, p <0.001); FES-I (rho= 0, 25, p <0.001); FOG-Q (rho= 0, 225, p <0.001);TUG (rho= 

0,152, p=0.002); TUG-DT (rho=0.17, p=0.01); FTSST (rho= 0,13 , p=0.009); progressão da DP (rho= 0,20, p< 0.001) e 

gênero (&#967;2 =3.86, p=0.05). Após os ajustes, o Mini-BESTest Total foi o principal preditor independente de quedas 

(OR=0,92; p<0.001; IC95%=0,89 a 0,95). Para cada unidade de aumento no Mini-BESTest, há uma redução média de 

8% na probabilidade de ser caidor. Um ponto de corte no Mini-BESTest de 21.5/ 28 (AUC=0.669, sensibilidade 70.7% e 

especificidade 55.1%) foi estabelecido. 



Conclusão: O presente estudo demonstrou que dentre variáveis sociodemográficas, antropométricas, clínicas e 

funcionais, a pontuação total obtida no Mini-BESTest é preditora independente de quedas na DP. A compreensão das 

características de caidores e não caidores, aliada a um instrumento capaz de identificar indivíduos com e sem risco de 

quedas, possibilita o desenvolvimento de intervenções específicas com resultados satisfatórios.


