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Introdução e objetivos: O Parkinson Disease Questionnaire-39 (PDQ-39)
avalia a qualidade de vida de parkinsonianos. São 39 itens divididos em 8
categorias: mobilidade; atividades da vida diária; bem-estar emocional;
estigma; apoio recebido nas relações sociais; cognição; comunicação e
desconforto corporal. A pontuação varia de zero (nenhum problema) até 100
(máximo nível de alteração). Objetivou-se analisar a qualidade de vida
através do PDQ-39 em indivíduos com Doença de Parkinson.

Métodos: Estudo transversal, analítico quantitativo, realizado no setor de
Fisioterapia do Núcleo de Atenção Médica Integrado (NAMI) em Fortaleza/
CE, no período de março a abril de 2015. Aplicou-se um questionário
sociodemográfico, contendo dados pessoais e informações sobre a doença, e,
outro específico de qualidade de vida em Parkinson (PDQ-39). Os dados
foram analisados no programa estatístico SPSS, versão 13.0, através da
estatística descritiva utilizando-se o teste t Student não pareado, sendo
considerado estatisticamente significante quando p < 0,05.

Resultado: Participaram desse estudo 10 pacientes, sendo 7 homens e 3
mulheres, com idade entre 67 a 88 anos, com tempo médio de evolução da
doença variando de 1 a 15 anos, que se encontravam no estágio II e III da
escala de Hoehn e Yahr. Quanto aos domínios de mobilidade, atividade de
vida diária, bem-estar emocional, suporte social, cognição, comunicação e
desconforto corporal não se evidenciou diferenças estatísticas entre os
gêneros. Já o domínio estigma apresentou valores significantes.

Discussão e conclusão: Estudos mostram que a dependência física
interferem na vida desses indivíduos, influenciando negativamente na
qualidade de vida (QV). Limitações físicas decerto afetam o emocional,
gerando dependência, afastamento da sociedade e isolamento. Conclui-se
que a Doença de Parkinson gera limitações motoras que afetam a
mobilidade, atividades de vida diária e bem estar emocional, impactando na
QV dos indivíduos com DP.
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