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Introdução e objetivos: A Doença de Parkinson (DP) é uma patologia
neurológica progressiva que leva à degeneração de neurônios
dopaminérgicos da substância negra mesencefálica. Além dos sintomas
motores, a DP pode afetar memória, linguagem, atenção, habilidades visuo-
espaciais/visuo-construtivas e funções executivas, levando ao maior prejuízo
no desempenho funcional dos indivíduos acometidos. O estudo objetiva
correlacionar a progressão da doença com a função cognitiva em portadores
da DP.

Métodos: Estudo transversal com indivíduos portadores de DP. Utilizou-se
como instrumentos: Ficha Sociodemográfica/Clínica para caracterização da
amostra; Escala de Estágios de Incapacidade de Hoehn e Yahr (EIHY) para
estadiamento; Montreal Cognitive Assessment (MoCA) para rastreio de
déficits cognitivos; Scales for Outcomes in Parkinson's Disease-Cognition
(SCOPA-COG) para análise da função cognitiva; e Unified Parkinson's
Disease Rating Scale (UPDRS) para avaliar a progressão da DP em quatro
domínios. Os dados foram analisados considerando significante p<0,05. O
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade
Estadual da Paraíba (CAAE: 42440314.9.0000.5187).

Resultado: Os indivíduos com DP (n=06) apresentaram média de 71,3±7,2
anos, sendo 66,6% do gênero masculino e com ensino fundamental
incompleto. Observou-se estadiamento e progressão da DP leves a
moderados (EIHY: 2,2±0,8; UPDRS: 39,0±16,3); e alta alteração cognitiva
(MoCA: 13,8±5,7; SCOPA: 11,3±4,4). Verificou-se correlação forte entre a
progressão da DP (UPDRS) e a função cognitiva através de MoCA/SCOPA-
COG (p<0,05; MoCA, r=-0,88; SCOPA-COG, r=-0,86), sendo negativa devido
ao método de interpretação das escalas, e com maior evidencia na função
motora (p<0,05; MoCA, r=-0,88; SCOPA-COG, r=-0,89) e AVDs (p<0,05;



MoCA, r=-0,83; SCOPA-COG, r=-0,84) observados entre os domínios da
UPDRS.

Discussão e conclusão: Indivíduos com DP e déficits cognitivos desta
tendem a apresentar alterações motoras mais elevadas que os indivíduos
com DP sem prejuízos cognitivos, gerando maior dificuldade na execução de
AVDs e consequente prejuízo na participação social e qualidade de vida. A
partir dos resultados obtidos, pode-se sugerir que o comprometimento das
funções cognitivas está relacionado à progressão da doença em indivíduos
com DP, em especial nos aspectos motores e nas AVDs.
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