
82. Título: Perfil dos pacientes com Parkinson em um hospital universitário: 
implicações para fisioterapia 

 

Aline Virginia Alves¹; Débora Cristina Lima da Silva²; Camilla Polonini Martins²; José 
Vicente Pereira Martins³; Erika de Carvalho Rodrigues²; Laura Alice Santos de Oliveira² 

¹Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) 
²Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação UNISUAM 

³Instituto de Neurologia Deolindo Couto, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Brasil 

Palavras-chave: doença de Parkinson; avaliação; questionários; 
fisioterapia. 

Introdução e objetivos: 

A doença de Parkinson (DP) é uma afecção degenerativa que ocasiona distúrbios 
motores como tremor, rigidez, bradicinesia e freezing. Estes problemas são 
frequentemente acompanhados por alterações do equilíbrio e festinação da marcha, o 
que podem aumentar o risco de quedas e trazer prejuízo para suas atividades e 
participação. O objetivo deste estudo é avaliar a funcionalidade, incapacidade e 
qualidade de vida dos pacientes com DP em atendimento fisioterapêutico em um 
hospital universitário no Rio de Janeiro.  

Métodos: 
Todos os pacientes com DP tratados atualmente no setor de Fisioterapia desse hospital 
foram convidados a participar, sendo avaliados através dos seguintes instrumentos: 
escala Hoehn & Yahr, questionário de Qualidade de Vida PDQ-39, Mini-mental, Escala 
de equilíbrio de Berg, Teste de Caminha de 10 metros (T10), Timed up and go test 
(TUG), Dynamic Gait Index (DGI), escala Unificada de Avaliação para a Doença de 
Parkinson (UPDRS) e escala de Schwab e England. O estudo foi aprovado pelo comitê 
de Ética local (CAAEE: 29496514.2.0000.5235). 

Resultado: 
Vinte e quatro indivíduos aceitaram participar (67,13+8,05 anos). De acordo com a 
escala Hoehn & Yard, 37,05% dos voluntários estão no estágio 3 da doença (doença 
bilateral leve a moderada). Foi observada alteração do equilíbrio e aumento do risco de 
quedas (Berg: 49,63±5,82; TUG: 12,19±5,64), bom desempenho na marcha (DGI: 
20,54±3,58), qualidade de vida moderada (PDQ-39: 58,71±32,66), bom estado cognitivo 
(Mini-Mental: 24,22±3,53), e boa velocidade da marcha (8,26±2,80), com alteração da 
sua cadência (2,02±0,29). Pela UPDRS, os voluntários apresentam um bom estado 
emocional (2,96±2,10), não possuem dificuldade na realização das AVDs (13,13±6,49) 
e apresentam déficit motor (15±7,77). Finalmente, segundo a escala Schwab & England, 
37,50% dos voluntários são independentes para AVD com algum grau de lentidão.  

Discussão e conclusão: 
Embora a maioria dos pacientes estejam no estágio 3 da doença, a maioria apresenta 
alteração do equilíbrio e aumento do risco de quedas. Foi observado, ainda, que esses 
pacientes possuem bom estado cognitivo e emocional, qualidade de vida moderada e 
pouca dificuldade para a marcha e AVDS. Os dados obtidos servirão na orientação da 
implementação de medidas fisioterapêuticas voltadas a solucionar os problemas 
apresentados por essa amostra de pacientes. 


