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Introdução e objetivos: Os principais distúrbios motores da doença de
Parkinson (DP) são instabilidade postural, bradicinesia, tremor e rigidez,
podendo apresentar também fadiga, depressão e distúrbios de sono. O
comprometimento físico, emocional e socioeconômico interfere no nível de
capacidade do indivíduo com DP e pode influenciar negativamente na sua
qualidade de vida (QV). Portanto este estudo objetiva avaliar a QV em
pacientes com DP e correlacioná-la com a qualidade do sono (QS) e com a
fadiga.

Métodos: Estudo observacional (CAAE nº: 03003312.0.0000.5208 CEP/
CCS/UFPE), no qual 18 indivíduos com diagnóstico médico de doença de
Parkinson (idade: 65±9 anos; tempo de diagnóstico da doença: 6,75±5,77
anos; 16 homens) foram submetidos à avaliação pelos questionários
Parkinson Disease Questionnaire (PDQ-39), Índice de Qualidade do Sono de
Pittsburgh (PSQI) e Modified Fatigue Impact Scale (MFIS).

Resultado: 61,11% dos avaliados apresentaram escore total do PDQ-39 >25
pontos, valor de referência tomado para o estudo. Quanto aos escores
observados no MFIS-BR e PSQI de acordo com a classificação do PDQ-39,
voluntários que pontuaram ≤25, apresentaram mediana de 18,5 pontos na
MFIS (P25-75%:10-25) e de 6,5 no PSQI (P25-75%:3,5-10,75), enquanto que
aqueles com pontuação >25 no PDQ-39 apresentaram mediana do MFIS de
35,0 (P25-75%:28,25-47) e de 12 no PSQI (P25-75%: 6-13). Mobilidade,
cognição, estado emocional e desconforto corporal foram os domínios da QV
que tiveram correlações mais fortes e significativas com os domínios da
fadiga e da QS.

Discussão e conclusão: Mediante as evidências encontradas no estudo,
pode-se inferir que há associação entre a qualidade do sono e o impacto da
fadiga e ambos também estão associados à percepção da qualidade de vida.
De acordo com o observado na análise destas variáveis, ressalta-se a



importância da verificação de todos estes aspectos durante a avaliação
terapêutica, para a realização de tratamentos mais eficazes para esses
pacientes.
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