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Introdução e objetivos: A Doença de Parkinson (DP) é a segunda doença
neurodegenerativa mais comum no mundo. Caracteriza-se clinicamente por
sintomas motores como bradicinesia, tremor em repouso, rigidez plástica e
distúrbios posturais. Tais sintomas podem afetar de forma negativa a
funcionalidade e prejudicar a qualidade de vida (QV) dos indivíduos com DP.
Sendo assim, o objetivo do estudo foi avaliar os fatores que mais interferem
na QV de pacientes com DP.

Métodos: Participaram do estudo 19 voluntários com DP, com idade média
de idade de 69,74 ± 14,64 anos e tempo de diagnóstico médio de 9,63 ±
7,75 anos. Quatro questionários validados foram aplicados: Mini Exame do
Estado Mental (MEEM), Parkinson Disease Questionnare (PDQ-39), Escala
de Incapacidade da Northwestern University (NUDS) e Inventário de
Depressão de Beck (IDB). As análises descritivas, de correlação e de
regressão foram realizadas no software SPSS v.18, com nível de
significância de α = 0,05 (p≤0,05). (CAAE: 53103315.3.0000.5113).

Resultado: As seguintes pontuações médias foram encontradas: PDQ-39
(34,81 ± 11,94 pontos), NUDS (36,11 ± 12,62 pontos), MEEM (26,32 ± 3,77
pontos) e IDB (13,47 ± 7,48 pontos). Houve correlação significativa e
negativa entre a pontuação no PDQ-39 e a na NUDS (r = -0,66 e p = 0,002).
A análise de regressão, que considerou todas as variáveis deste estudo,
demonstrou que a QV é explicada em 44,8% pela pontuação no NUDS.

Discussão e conclusão: Variáveis como idade, tempo de diagnóstico e
cognição interferiram menos sobre a QV do que os índices de incapacidade.
Isto ocorre, possivelmente, devido à limitação nas atividades de vida diária e
restrição social decorrente das incapacidades. Estes achados alertam para a
necessidade de se intervir precocemente sobre a funcionalidade de



pacientes com DP a fim de se adiar a instalação de incapacidades e
promover a saúde destes indivíduos.
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