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Introdução e objetivos: A doença de Parkinson (DP) é uma condição
degenerativa, crônica e incapacitante onde os indivíduos costumam
experimentar progressão das dificuldades motoras ao longo dos anos.
Dificuldades não motoras também podem estar presentes no curso da
doença. O objetivo foi caracterizar e comparar os prejuízos motores entre
diferentes estágios de evolução da DP, assim como avaliar a possível relação
entre a progressão e aspectos não motores da mesma.

Métodos: Os indivíduos com DP foram classificados de acordo com os
Estágios de Incapacidade de Hoehn Yahr (HY) em leves (HY=1 e 2),
moderados (HY=3) e graves (HY=4 e 5). Para comparação das variáveis
motoras (FOG-Q, veloc marcha, MiniBESTest, TC6 dist, TUG, TUG dupla
tarefa, STDP5X, PAH, UPDRS, 9HPT e teste de preensão lado mais afetado)
entre os estágios foi utilizada a análise multivariada de covariância
(Mancova) com a idade como covariável e testes post hoc de Bonferroni. As
correlações entre a HY e as variáveis não motoras como depressão
(GDS-15), medo de cair (FES-I) e cognição (MoCA) foram realizadas pelo
teste de Spearman. O nível de significância adotado foi de
5%.CAAE:15050713610015149

Resultado: 474 indivíduos com DP de ambos os sexos foram incluídos e
classificados em leves (n=251; 63,0±10,4 anos); moderados (n=165; 67,1
±10,6 anos) e graves (n=58; 70,0±11,2 anos). As variáveis físicas foram
significativamente diferentes entre todos os grupos estudados (0,0000,05).
No 9HPT só houve diferença entre os grupos leve e grave (p<0,0001) e
moderado e grave (p=0,008). Na força de preensão a diferença foi entre o
grupo leve e moderado (p=0,03). Encontrou-se uma correlação significativa
(<0,000) entre a gravidade da DP e depressão (rho=0,47) e medo de cair
(rho=0,36). A correlação foi significativa e negativa em relação à cognição
(rho=-0,27).

Discussão e conclusão: Com a progressão da DP, os indivíduos apresentam
piora em relação aos aspectos motores e não motores da mesma. Embora a
idade seja considerada um fator relevante para a progressão do prejuízo



motor, a interferência da idade entre os grupos foi minimizada pela análise
utilizada. Os indivíduos apresentaram maiores mudanças em atividades de
marcha relacionadas à estabilidade e velocidade do que em atividades
motoras finas envolvendo a extremidade superior.
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