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Introducao: A Doença de Huntington (DH) é uma doença neurodegenerativa progressiva, de transmissão autossômica dominante que
afeta a capacidade motora, cognitiva e causa a demência. Sua evolução é longa e traumática para pacientes e familiares devido ao
declínio cognitivo e funcional, com contínua redução da qualidade de vida

Objetivos: Traçar o perfil e capacidade funcional de Indivíduos com doença de Huntington (DH) atendidos em um ambulatório de
fisioterapia do Distrito Federal.

Método: Trata-se de um estudo transversal e quantitativo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do UNIEURO, Protocolo nº
2.371.614, onde foram avaliados o perfil, capacidade funcional e cognitiva de sujeitos com DH. Foi aplicado questionário para coletar
informações: como gênero, idade, tempo de diagnóstico, aplicando em seguida o Índice de Barthel Modificado (IBM), que avalia nível
de independência na realização de ABVD; MoCA para mensurar o comprometimento cognitivo; Lawton para avaliar Atividades
Instrumentais de Vida Diária; Escala de EBB, que avalia o equilíbrio dinâmico e estático dos indivíduos nas atividades cotidianas; a
Força de Preensão Manual mensurada pelo Dinamômetro Jamar® hidráulico, visando estimativa da força isométrica na extremidade
superior; grau de disfagia avaliado pela EAT-10, ferramenta de triagem de disfagia em indivíduos com distúrbios neuromotores; e a
Classificação Funcional da Marcha Modificada (CFMM), que classifica a marcha em: terapêutica, não funcional; domiciliar; deambula
pela vizinhança; comunitária e normal.

Resultados: Foram avaliados sete sujeitos, 58% homens e 42% mulheres com média de idade de 45,8±10,5 anos e tempo médio de
diagnóstico de 7,5±4,2 anos. Apenas um sujeito era dependente para ABVD. Todos apresentam redução da força de preensão palmar
com média de 21,1±7,3 Kg/F e declínio cognitivo com média de 13,1±4,2 pontos. Em relação as AIVD apenas 33,3% são independentes.
Sobre o risco de cair somente um apresentou escores superiores a 45 pontos na EEB sendo o único a apresentar marcha comunitária. Em
relação a disfagia 33,3% não apresentaram queixas com escores inferiores a quatro pontos na EAT-10.

Conclusão: Os indivíduos com Doença de Huntington que foram avaliados, apresentaram deficit cognitivo, diminuição da força de
preensão palmar e alterações de marcha, porém, ainda mantém independência para as ABVD, já para as AIVD, que requerem maior
capacidade cognitiva, a maioria já apresenta comprometimento."
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