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Introdução e objetivos: Introdução: O prejuízo cognitivo é uma
organização não motora que vem sendo verificada em 80% dos indivíduos
com Doença de Parkinson (DP), levando à disfunções executivas e
visioespaciais, déficits de atenção e de memória em curto prazo. A
identificação precoce de fatores de risco para o desenvolvimento da
demência nesses indivíduos torna-se valiosa para o desenvolvimento de
estratégias terapêuticas. Objetivo: Rastrear o declínio cognitivo em pessoas
com DP na cidade de Santa Cruz/RN.

Métodos: Métodos: Foram avaliados 8 indivíduos com diagnóstico clínico de
DP Idiopática e 12 indivíduos idosos saudáveis no Ambulatório de
Fisioterapia da Clínica Integrada da Facisa/UFRN, na cidade de Santa Cruz.
Foram aplicados os seguintes instrumentos de medida: Mini Exame do
Estado Mental (MEEM), Avaliação Cognitiva Montreal (MOCA), Prova
Cognitiva de Leganès (PCL), Escala Unificada de Avaliação da Doença de
Parkinson (UPDRS) e Escala de Hoehn & Yahr (HY). (CAAE:
36189414.0.0000.5568).

Resultado: Resultados: Os pacientes com DP (MEEM (22,00/6,70), PCL
(24,57/5,25) e MOCA (15,4/8,32)) apresentaram um declínio cognitivo
semelhante aos os idosos saudáveis (MEEM (23,7/4,84), PCL (25,5/4,14) e
MOCA (18,2/6,52)), no MEEM (p=0,71) e no PCL (p=0,71), diferentemente
do que acorreu no MOCA, onde observou-se diferença entre os grupos
(p=0,34). Por meio dos instrumentos utilizados foi observado declínio
cognitivo em seis pacientes com DP, sinalizados pelo MEEN (4), MOCA (6) e
PCL (2).

Discussão e conclusão: Conclusão: No presente estudo, foi observada
diferença significativa entre os grupos no declínio cognitivo, em apenas um
(MOCA) dos três instrumentos utilizados, o mesmo que identificou o maior
número de pacientes com DP com declínio cognitivo, o que corrobora com o
fato dele ser o mais sensível no rastreio cognitivo.
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