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Introducao: O aumento da população idosa traz consigo o aumento no desenvolvimento das doenças crônicas e degenerativas como a
doença de Parkinson(DP), caracterizada por sintomas motores e não motores, como distúrbios do sono e fadiga. Por esta razão, uma
avaliação minuciosa e o manejo adequado destes sintomas são fundamentais nesta população.

Objetivos: Avaliar a qualidade do sono e ocorrência de fadiga em indivíduos com DP e compará-los com indivíduos idosos e saudáveis.

Método: Estudo transversal, do tipo caso-controle, composto por 60 indivíduos sendo 27 idosos com DP e 33 idosos saudáveis. Para
avaliar a qualidade do sono foram utilizados o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) e Escala de Sonolência de Epworth
(ESS) e para avaliar a fadiga foi utilizado a Escala de Gravidade de Fadiga (FSS). A comparação dos grupos foi realizada pelo teste de t
de Student e Mann Whitney considerando P<0,05. O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa envolvendo seres humanos
da Universidade Estadual de Londrina sob o Parecer n° 1.715.386.

Resultados: Foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre indivíduos saudáveis e com DP nos domínios duração do
sono (P=0,001), distúrbios do sono (P=0,04), qualidade do sono (P=0,03) e na pontuação total (P=0,02) observados pela PSQI. Na
avaliação da fadiga pela FSS, o grupo de indivíduos com DP apresentou pontuação mais elevada (P=0,02). Os indivíduos do sexo
feminino (saudáveis vs DP) apresentaram diferenças em relação à fadiga (P=0,01), duração do sono (P=0,01) e na pontuação total da
PSQI (P=0,008) com valores superiores no grupo de mulheres com DP. Entre os homens (saudáveis vs DP) não foi encontrada
diferenças significantes.

Conclusão: Indivíduos com DP apresentam pior qualidade do sono e maiores níveis de fadiga quando comparados aos idosos saudáveis,
resultado semelhante encontrado ao se considerar apenas o sexo feminino."
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