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Introdução e objetivos: Introdução: Os sintomas não-motores presentes na
Doença de Parkinson geram desordens importantes na funcionalidade e na
qualidade de vida. Dentre elas estão as alterações cognitivas, que modulam
funções pré-frontais do encéfalo relacionadas à memória, função executiva,
visuoespaciais e atenção. O comprometimento destas funções cognitivas
limita e prejudica a execução de várias atividades funcionais. Objetivo:
Analisar o perfil funcional dos pacientes com Doença de Parkinson e suas
correlações.

Métodos: Método: Amostra foi composta por 10 sujeitos com DP e 10 idosos
saudáveis. Foram utilizados os seguintes instrumentos: O Mini Exame do
Estado Mental (MEEM); Escala de Estadiamente de Hoehn e Yahr (HY);
Escala Unificada de Avaliação para Doença de Parkinson (UPDRS); Escala de
marcha dinâmica de Parkinson (DYPAGS); Escala de Atividade de Parkinson
(PAS mod.); e a dinamômetro de preensão manual (marcha Saehan®). Foi
empregado o teste T-student com finalidade de comparação das variáveis de
diferentes grupos e o coeficiente de correlação de Pearson para análise da
associação dos instrumentos de medida.

Resultado: Resultados: Os pacientes com DP (DYPAGS, 17,6 ± 6,6; PAS
mod, 39,4 ± 9,9; Preensão manual direita, 17,7± 6,7; Preensão manual
esquerda, 18,4± 9,01), quando comparados com os idosos saudáveis
(DYPAGS, 4,6 ± 3,5; PAS mod, 55,7 ± 0,7; Preensão manual direita, 24,6±
7,2; Preensão manual esquerda, 19,6± 5,07), apresentaram um menor
desempenho na DYPAGS e na PAS mod (p=0.0001). Foi encontrada
correlação entre a HY e a PAS mod (rs= -0.74; p = 0.014) e entre a preensão
manual esquerda e a PAS mod ((rs= -0.73; p = 0.026).

Discussão e conclusão: Discussão: Os pacientes com DP apresentaram
maiores dificuldades na realização das atividades de dupla tarefa, exigida
nos instrumentos utilizados. Demonstrando que a realização de atividades,
como a marcha, o sentar entre outras, são grandemente comprometidas com



a presença de uma segunda atividade (motora ou cognitiva) nestes
pacientes. Conclusões: Sujeitos com DP apresentaram diminuição das
atividades funcionais, quando comparados a idosos saudáveis.
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