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Introdução: Indivíduos com doença de Parkinson (DP) apresentam maior risco de quedas associado a alterações da 

marcha e do equilíbrio. Além disso, tendem a ser inativos, o que pode contribuir para um maior descondicionamento 

muscular e físico. É possível que tais perdas contribuam ainda mais para a inabilidade de se equilibrar diante de 

perturbações. Portanto, identificar o perfil físico de indivíduos com DP pode guiar as condutas clínicas na prevenção de 

quedas nessa população. Objetivo: Investigar o perfil físico de indivíduos com Doença de Parkinson e risco de quedas. 

Métodos: Estudo de caráter transversal, observacional com abordagem quantitativa, aprovado pelo comitê de ética em 

pesquisa do Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará (HUWC - UFC) sob o parecer 

32195014.5.3001.5045. A coleta foi realizada em pessoas com DP acompanhados no ambulatório de neurologia do 

Hospital Universitário Walter Cantídio, em Fortaleza-CE durante o período de agosto a novembro de 2017. A 

classificação do risco de quedas em baixo, moderado ou alto foi realizada através do Modelo de Predição de Quedas 

em Três Passos que contempla os aspectos de histórico de quedas, congelamento e velocidade da marcha. Foi 

avaliado o nível de atividade física por meio do instrumento Perfil de Atividade Humana (PAH) que determina o escore 

ajustado de atividade (EAA) através da investigação sobre as atividades desempenhadas ou interrompidas pelo 

indivíduo em sua vida diária. Resultados: 15 indivíduos com DP, idade de 64,9 ± 11,5 anos, predominantemente do 

sexo masculino (80%), 53,3% classificados no estágio 3 da escala de incapacidade Hoehn e Yahr. O risco de quedas foi 

considerado alto para 66,6% dos participantes, dentre os quais a metade eram inativos. Além disso, 19,9% foi 

classificado com moderado risco de quedas, dentre os quais não havia nenhum ativo fisicamente. Na avaliação do 

instrumento PAH, o EAA foi de 46,1 ± 22,0, classificando 46,6% dos indivíduos em debilitados ou inativos. Conclusão: A 

maioria dos indivíduos com DP e risco de quedas moderado a alto apresentaram um perfil de inatividade física. A menor 

aptidão física pode contribuir para perdas importantes nos sistemas requeridos para o controle postural. Indivíduos com 

DP que apresentam risco de quedas moderado a alto devem receber um atendimento multiprofissional, assim como, é 



importante que sejam orientados a aumentar, com segurança, o nível de atividade física.


