
Caracterização das disfunções urinárias de pacientes com
doença de Parkinson.
Autores: Samantha Sabino de Oliveira, Aline Souza dos Santos, Luiz Felipe Rocha Vasconcellos, Vera Lúcia Santos de Britto, Clynton
Lourenço Correa

Palavras-chave: Doença de Parkinson, qualidade de vida, Disfunção urinária, Congelamento da marcha

Introducao: A doença de Parkinson (DP) pode gerar disfunções urinárias (DU) causadas por bexiga hiperativa e, consequentemente,
levando à urgência, noctúria e aumento da frequência urinária. Ainda não se sabe se o congelamento, fenômeno motor, pode influenciar o
desenvolvimento das DU, com impacto negativo na qualidade de vida desses pacientes.

Objetivos: Identificar e caracterizar as DU nos pacientes com DP, bem como, avaliar a qualidade de vida considerando o fenômeno do
congelamento.

Método: O estudo foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio de Janeiro e obteve aprovação sob o número
CAAE: 67689917.4.0000.5261. Os pacientes diagnosticados clinicamente com DP (n=20) foram divididos em dois grupos de acordo
com o Questionário de Congelamento da Marcha (FOG-Q): grupo congelamento da marcha (FOG, n=11) e não congelamento da marcha
(nFOG, n=9). Idade, índice de massa corporal (IMC) e tempo da doença foram coletados. Foram utilizados os seguintes instrumentos
para avaliação clínica: Escala Modificada de Hoehn & Yahr (H&Y); Escala Unificada da Doença de Parkinson (UPDRS). Para avaliação
da qualidade de vida, incluindo atividades de vida diária (AVD’s), foi utilizado o Questionário da Doença de Parkinson (PDQ-39). Para
avaliação das DU foram utilizados o International Consultation on Incontinence Questionnaire Overactive Bladder (ICIQ-OAB) e
International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF). Para análise estatística dos dados foi utilizado o
software SIGMAPLOT.

Resultados: Os grupos FOG e nFOG foram homogêneos para as variáveis idade, IMC, tempo da doença, UPDRS e H&Y. Na
comparação entre os grupos FOG e nFOG não houve diferença para ICIQ-OAB total e os itens 3a (frequência), 4a (noctúria), 5a
(urgência) e 6a (incontinência) e o ICIQ-SF total e os seus itens 3 (frequência), 4 (estimativa de perda) e 5 (interferência nas AVD’s).
Houve correlação entre o ICIQ-SF total e o PQD-39 total para os grupos FOG e nFOG. Houve correlação entre o ICIQ-SF item 5
(AVD’s) e o PDQ-39 AVD’s somente para o grupo FOG.

Conclusão: Considerando o fenômeno do congelamento, os pacientes com DP nos estágios H&Y 2-2,5 foram semelhantes em relação à
DU avaliados pelo ICIQ-OAB e ICIQ-SF. Ambos os grupos apresentaram comprometimento leve da DU de acordo com ICIQ-SF.
Apesar de leve, a DU influencia as AVD’s dos pacientes com DP."
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