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Introducao: A independência nas atividades de vida diária (AVD’s) influencia diretamente a qualidade de vida das pessoas que vivem
com a doença de Parkinson (DP). Entre as perturbações motoras, cognitivas e mentais associadas à DP, não há consenso sobre qual tem
maior poder de prever a redução da independência das AVD's.

Objetivos: O objetivo deste estudo foi identificar entre várias medidas motoras, cognitivas e mentais, qual tem maior poder de predizer a
redução da independência das AVD’s.

Método: Participaram deste estudo 236 pessoas com DP, com 68,2 + 8 anos, nos estágios de I a V de Hoehn e Yahr (H&Y). Foram
avaliados em duas sessões individuais, utilizando a seção II e III da UPDRS para avaliar as AVD's, e a gravidade dos sintomas motores.
O Mini-Best Test, a FES e o número de quedas no último mês para avaliar o equilíbrio, o medo de cair e o risco de queda
respectivamente, o FOG-Q para avaliar a presença de congelamento, TUG para avaliar a mobilidade funcional, o teste de caminhada de
10m (10 MWT), caminhada de seis minutos (TC6) e teste de levantar e sentar cinco vezes (5XT) para avaliar a marcha e capacidade
física, o Nine Hole Peg Test (9HPT) e a força manual medida por um dinamômetro (MS) para avaliar a força e a função manual, o
MoCA para cognição e a GDS para a depressão.

Resultados: A análise estatística mostrou uma correlação significativa da seção III da UPDRS, GDS, FES, FOG, 9HPT, 5XT, 6MWT,
MiniBest e TUG com UPDRS-seção II (p <0,05). Já a regressão múltipla mostrou que apenas a seção III do UPDRS é capaz de prever os
escores da seção II da UPDRS (R = 0,67; R² = 0,45; R² ajustado = 0,45; p <0,000001). Após exclusão da seção III do modelo de
regressão da UPDRS, apenas os escores da GDS são capazes de prever os escores na seção II da UPDRS (R = 0,33; R² = 0,10; R²
ajustado = 0,10; p <0,00110).

Conclusão: A gravidade dos sintomas motores é um ponto-chave para prever a diminuição da independência nas AVD’s. Entretanto, o
nível de humor mostrou maior poder de predizer a diminuição das AVD’s do que os demais aspectos avaliados. Assim, o cuidado
interprofissional para tratar aspectos motores e mentais é fundamental."
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