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Introducao: O estudo de sintomas não motores em indivíduos com doença de Parkinson (DP), como ansiedade e depressão, vem sendo
muito valorizado em razão da sua alta prevalência e, também, devido ao impacto destes sintomas na vida dos pacientes.

Objetivos: Avaliar a prevalência de ansiedade e depressão e correlacioná-las com a gravidade da função motora, qualidade do sono e
qualidade de vida (QV) em indivíduos com DP.

Método: Trata-se de um estudo transversal com amostra de conveniência de 47 indivíduos com DP idiopática avaliados quanto à função
motora pela Escala de estadiamento de Hoehn e Yahr modificada (HY) e Escala unificada da doença de Parkinson (UPDRS) - Parte II e
III, sonolência diurna pela Escala de sonolência de Epworth (ESE), qualidade do sono pela Escala de sono em Parkinson (PDSS), QV
pela Escala de qualidade de vida em Parkinson (PDQ-39) e presença de ansiedade e depressão pela Escala hospitalar de ansiedade e
depressão (HADS). Os dados foram analisados de acordo com sua distribuição de normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk. Para
comparação entre grupos com e sem ansiedade e depressão foi utilizado o teste de Mann-Whitney e para análise de correlações, o
coeficiente de correlação de Spearman. O valor de significância adotado foi de 5% utilizando o programa SPSS-20. O estudo foi
aprovado pelo CEP sob parecer 2.481.213/2018.

Resultados: Dos 47 indivíduos, 19 (40,4%) apresentaram ansiedade (HADS: 10,32 ± 2,0) e 19 apresentaram depressão (HADS: 9,74 ±
1,62). A comparação entre os grupos com e sem ansiedade revelou diferença estatisticamente significante para as variáveis: HY,
UPDRS-Parte II, ESE e PDQ-39. Houve correlação entre ansiedade e: HY (r=0,35; p=0,01), UPDRS-Parte II (r=0,30; p=0,047), ESE
(r=0,31; p=0,03), PDSS (r=-0,36; p=0,01) e PDQ-39 (r=0,63; p=0,00). Quando comparados os grupos com e sem depressão houve
diferença entre: HY, UPDRS-Parte III, PDSS e PDQ-39. Houve correlação entre depressão e: HY (r=0,43; p=0,00), UPDRS-Parte III
(r=0,30; p=0,04), PDSS (r=-0,47; p=0,00) e PDQ-39 (r=0,62; p=0,00).

Conclusão: Os indivíduos que apresentaram ansiedade e depressão tiveram maior comprometimento da função motora, pior qualidade
do sono, presença de sonolência diurna excessiva e qualidade de vida inferior aos seus pares sem ansiedade e depressão."
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