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Introdução e objetivos: A abordagem centrada no cliente é reconhecida
como uma parte importante da assistência à saúde. Isso se justifica pela
discordância geralmente encontrada entre as preferências do paciente e a
conduta do profissional da saúde em doenças neurodegenerativas. A
percepção do paciente de suas queixas favorece a aliança terapêutica e a
adesão ao tratamento. Identificar as atividades mais frequentemente
apontadas como queixas pelo indivíduo com DP e quantificar o grau de
dificuldade de realização.

Métodos: Indivíduos com DP responderam o questionário Patient Specific
Complaints composto de 27 atividades físicas e funcionais e, selecionaram
as 5 consideradas um “problema muito importante” durante a última
semana e que eles gostariam de melhorar nos próximos meses. Os
indivíduos também apontaram o grau de dificuldade de realização para cada
atividade: 0= ausência de dificuldade e 10=impossível de realizar. Os dados
foram expressos em porcentagem para a frequência das queixas e mediana e
interquartil para o grau de dificuldade.

Resultado: 479 indivíduos com DP responderam o questionário. 37,1%
mulheres e 62,9% homens; média de idade=65,1±11,0 anos; tempo de
evolução da doença=7,1±5,5 anos; HY=1 a 5 e média da UPDRS (AVD
+motor)=41,7±22,5. As principais atividades apontadas foram: virar na
cama 38,6%; 6,0 (5,0 – 8,0); ficar de pé por longo período: 35,7%; 7,0 (5,0 –
8,0); entrar ou sair do carro: 32,5%; 6,0 (4,0 – 8,0); sair da cama: 30,1%; 5,0
(4,0 – 7,0) e correr: 29,1%; 8,0 (5,0 – 10,0).

Discussão e conclusão: As principais dificuldades apontadas retratam os
déficits comuns na DP em diferentes níveis de exigência. A mobilidade no
leito requer flexibilidade e afeta a independência diária. O ficar de pé exige
controle postural e equilíbrio e a capacidade de entrar/sair do carro requer
também adaptação para transição entre posturas. Correr para ser ativo ou
pegar um ônibus exige capacidade aeróbia. Considerar as queixas dos
indivíduos com DP torna os objetivos reais e amplia a participação social
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