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Introducao: A doença de Parkinson (DP) é um distúrbio neurodegenerativo que afeta principalmente indivíduos idosos acarretando
sintomas motores e não motores. Alterações motoras e neurocomportamentais podem desencadear depressão, pior qualidade de vida e
aumentar o medo de quedas nesses indivíduos.

Objetivos: Avaliar e comparar a ocorrência de depressão, a percepção de qualidade de vida e o medo de cair entre idosos saudáveis e
idosos com DP.

Método: Foi realizado estudo transversal, de comparação do tipo caso controle, com 51 indivíduos, sendo um grupo de idosos saudáveis
(GIS/n=25) e um grupo de idosos com DP (GDP/n=26), os quais foram submetidos a avaliação da depressão, qualidade de vida e medo
de cair, por avaliadores treinados, pelos seguintes instrumentos: escala de estadiamento de Hoehn e Yahr modificada, Escala de
Depressão Geriátrica (GDS-15), Questionário de qualidade de vida SF-36 e Escala de Eficácia de Quedas Internacional (FES-I). A
comparação entre os grupos foi realizada pelo teste t de Student para amostras independentes. Foi utilizado o programa SPSS 20 e
adotado significância estatística de 5%. 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: Quanto ao medo de cair avaliado pela escala FES-I, o GDP apresentou maior medo de cair quando comparado ao GIS
(p=0,02). A avaliação da depressão pela escala GDS-15 não revelou diferenças estatisticamente significantes entre os grupos (p=0,08).
Na avaliação da qualidade de vida pelo questionário SF-36, houve diferença estatisticamente significante nos domínios: capacidade
funcional, aspecto físico, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspecto social e aspecto emocional, com piores escores para o GDP
(P<0,05).

Conclusão: A avaliação minuciosa dos sintomas não motores na DP é essencial, visto que piores resultados com relação a qualidade de
vida e medo de cair foram encontrados em idosos com DP, quando comparados a idosos saudáveis, o que influencia diretamente nos
sintomas motores e na independência funcional destes indivíduos."
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