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Introdução e objetivos: 
Clinicamente, a doença de Parkinson (DP) é caracterizada por distúrbios motores e 
não motores, igualmente significativos e potencialmente incapacitantes. Os sintomas 
não motores incluem disfunção autonômica, cognitiva e neuropsiquiátrica, como a 
depressão. Evidências têm apontado uma relação entre a depressão e déficits na 
marcha, maior duração e gravidade da doença, quedas frequentes e problemas de 
ansiedade e memória. Outros fatores como a qualidade de vida e o nível de atividade 
física ainda não foram estudados. Portanto, o objetivo deste estudo foi verificar o 
impacto da depressão na gravidade da doença, nos aspectos físicos e na qualidade 
de vida de pacientes com DP.  
 

Métodos: 
Todos os indivíduos foram avaliados através da Escala de Depressão Geriátrica 
(GDS-15) cujo ponto de corte para rastreio de depressão é ? 5. As varáveis estudas 
foram: gravidade da doença (sessões Atividades de Vida Diária (AVD) e Motor da 
Unified Parkinson´s Disease Rating Scale - UPDRS e Hoehn e Yarh - HY), qualidade 
de vida (Parkinson’s disease Questionnaire – PDQ-39 total e domínios), nível de 
atividade física (Perfil de Atividade Humana - PAH) capacidade física (distância 
percorrida e velocidade da marcha no Teste de caminhada de 6 minutos - TC6) e 
congelamento na marcha (Escala de Congelamento da Marcha - FOGQ). 
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Resultado: 
Os participantes do estudo foram divididos em 2 grupos: com depressão (n=9; 
61,22±5,7 anos de idade; 10,44±6,5 anos de DP) e sem depressão (n=21; 62,0±12,1 
anos de idade; 5,71±1,2 anos de DP). As médias das variáveis nos dois grupos estão 
dispostas na Tabela 1. Foram observadas diferenças entre os grupos nas variáveis 
UPDRS AVD (p=0,002), nos domínios Bem Estar Emocional (p=0,002) e 
Comunicação (p=0,031) do PDQ-39 e no FOGQ (p=0,048).  
 

Discussão e conclusão: 
Indivíduos com DP que apresentaram depressão tiveram maior dificuldade na 
realização de AVD, pior percepção da qualidade de vida nos domínios de Bem Estar 
Emocional e Comunicação e maior tendência ao congelamento durante a marcha do 
que os indivíduos sem depressão.  


