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Introducao: A fadiga é um dos sintomas não motores mais comuns em indivíduos com doença de Parkinson (DP), entretanto sua
associação com as funções de vida diária ainda é pouco explorada.

Objetivos: Avaliar o efeito da fadiga nos aspectos motores e não motores da vida diária de indivíduos com DP.

Método: Trata-se de estudo transversal com amostra de conveniência de 31 indivíduos com DP idiopática avaliados quanto: 1) gravidade
dos sinais e sintomas pela Escala Unificada da Doença de Parkinson (UPDRS: Parte I-Aspectos não motores da vida diária, Parte II-
Aspectos motores da vida diária e pela Escala de estadiamento de Hoehn e Yahr modificada (HY) e 2) presença de fadiga pela Escala de
Fadiga da Doença de Parkinson (PFS-16). Os dados foram analisados de acordo com a distribuição da normalidade pelo teste de Shapiro-
Wilk. Para a comparação entre grupos com e sem fadiga foi utilizado o teste Mann-Whitney e para análise de correlações, o teste de
correlação de Spearman. O valor de significância adotado foi de 5% utilizando o programa SPSS-20. O estudo foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa sob parecer 2.481.213/2018.

Resultados: O sintoma fadiga foi encontrado em 32,25% da amostra. A comparação entre grupos com e sem fadiga revelou diferença
significante entre o estadiamento da doença, os itens da UPDRS-Parte I, como segue: humor depressivo, apatia, problemas de sono, dor,
problemas urinários, tontura ao se levantar, além do escore total da UPDRS Parte I e Parte II. Adicionalmente, houve correlação
moderada entre fadiga e os itens UPDRS parte I (disfunção cognitiva, alucinações e psicose, humor depressivo, apatia, problemas do
sono, dor, problemas urinários e fadiga). Adicionalmente, houve correlação significante apenas com o item bloqueio na marcha da
UPDRS parte II.

Conclusão: Indivíduos com DP que apresentam fadiga tem maior comprometimento da doença e dos aspectos não motores da vida diária
relacionados às disfunções cognitivas, alterações comportamentais, desordens do sono, dor e disfunção urinária quando comparados ao
grupo sem fadiga. Os bloqueios motores durante a marcha também se correlacionaram com a fadiga."
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