
cód. do trabalho: 440

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS INDIVÍDUOS
DA ASSOCIAÇÃO DE PARKINSON DE PERNAMBUCO

CAEE: 433,721

Nome Completo: TUÍRA OLIVEIRA MAIA

Autor Principal: ANNA KALYNE NUNES INÁCIO OLIVEIRA

Co-Autores: TUÍRA OLIVEIRA MAIA; MARCELA MOREIRA DE SOUZA
TAVARES

E-mail: tuiraomaia@gmail.com

Palavra chave: Doença de Parkinson; qualidade de vida; fisioterapia

Introdução e objetivos: A doença de Parkinson (DP) é uma patologia
crônica, progressiva e degenerativa do Sistema Nervoso Central (SNC) que
acomete os gânglios da base, composta por uma sintomatologia motora de:
tremor, bradicinesia, rigidez e instabilidade postural, que podem interferir
negativamente na qualidade de vida dos indivíduos com a DP. Sendo assim, o
objetivo deste estudo foi avaliar a percepção da qualidade de vida dos
pacientes da Associação de Parkinson de Pernambuco(ASP-PE).

Métodos: Trata-se de um estudo descritivo quantitativo de corte
transversal, onde 12 indivíduos foram classificados entre os estágios de um
a cinco da escala de estadiamento de Hoen e Yahr, e tendo a sua qualidade
de vida avaliada através do Parkinson Disease Questionary-39 (PDQ-39).
Também foi avaliada o nível de satisfação desses pacientes, em relação a
equipe da ASP-PE. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
em Seres Humanos do IMIP (CEP-IMIP) sob parecer 433.721.

Resultado: Os 12 indivíduos(10 homens e 02 mulheres) apresentaram idade
média de 67,25 ± 8,24 anos e tempo de diagnóstico da doença de 9,33 ±
5,77 anos, dentre eles, a maioria (58,3%) encontravam-se no estágio 2 da
escala de Hoehn e Yahr Modificada.. Verificou-se que as piores percepções
de qualidade de vida estão relacionados ao domínio “suporte social” com
média de aproximadamente de 55,55, e aos domínios “desconforto corporal”
apresentando 45,27 de média. Também foi constatada uma alta correlação
entre o escore total do PDQ-39 com os domínios “bem-estar emocional”,
“cognição” e “desconforto corporal”. Quanto ao nível de satisfação do
serviço prestado pela ASP-PE, 100% estavam muito satisfeitos.

Discussão e conclusão: Foi possível constatar que a sintomatologia da DP
associada às suas complicações secundárias interferem negativamente na
percepção da qualidade de vida dos indivíduos. Estudos demonstram que
essa influência negativa está estritamente relacionada a fatores resultantes
da progressão da DP e ao aparecimento das complicações associadas ao
tratamento acarretando pior desempenho em todas as atividades devido a
danos em aspectos motores, cognitivos e emocionais.
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