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de vida dos portadores 

 

RESUMO 

A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa que apresenta manifestações 

motoras (tremor, rigidez, lentidão dos movimentos, instabilidade postural), disfunções 

autonômicas, sintomas sensitivos e distúrbios mentais, impactando as áreas físicas, 

emocionais, sociais e econômicas do indivíduo e de sua família. Este agregado de alterações 

gera incapacidades que afetam diretamente a qualidade de vida do parkinsoniano. Este 

trabalho teve como objetivo compreender o impacto do diagnóstico de Parkinson para o 

indivíduo e família, verificar o aparecimento dos sinais e sintomas da doença de Parkinson e 

mudanças no estilo de vida ao longo do tempo e avaliar a qualidade de vida do 

parkinsoniano relacionando sexo, tempo de evolução da doença e grau de acometimento. 

Estudo qualitativo e quantitativo, desenvolvido em dois momentos, primeiramente, 

caracterizando um estudo qualitativo, foram entrevistados por meio de entrevista semi-

estruturada 20 indivíduos na cidade de Maringá, norte do Estado do Paraná – Brasil, no 

período de outubro a dezembro de 2007. Destes, dez parkinsonianos e seu familiar mais 

próximo. Em segundo momento foram entrevistados através de visita domiciliar todos os 

parkinsonianos residentes no município de Maringá, cadastrados na Associação 

Maringaense de Parkinson, totalizando 40 participantes, utilizando três instrumentos 

específicos: questionário sócio-demográfico, escala de Hoehn e Yahr e PDQ-39 

(Parkinson´sDiseaseQualityof Life Questionnaire). As entrevistas foram gravadas e 

transcritas, para posterior análise de conteúdo do tipo temática, emergindo temas e 

inferências. Da análise de dados do impacto da doença de Parkinson para o indivíduo e 

família, emergiram dois temas: “Descobrindo-se portador de doença de Parkinson” e 

“Percalços e sentimentos após o diagnostico”, os quais revelam que a falta de conhecimento 

sobre a doença ainda é muito grande e que a qualidade do primeiro contato com o 

diagnóstico é crucial na determinação e comportamento dos indivíduos frente à doença. Em 

relação à convivência com a doença e mudanças geradas, emergiram três temas: 

“Sentimentos gerados em relação à doença”; “Mudanças no cotidiano da vida do 

parkinsoniano”; “Relacionamento familiar e interação social”, os quais revelam que a 

convivência com o Parkinson esteve ligada a uma variedade de sentimentos e a família se 



 

mostrou muito atenta e participativa em todo o processo.  Os dados do questionário de 

qualidade de vida e ficha de avaliação demonstraram maioridade de homens (62,5%), com 

média de idade inferior a das mulheres (65,1 ± 9,9/66,0 ± 11,6, respectivamente). A média 

de idade no diagnóstico foi de 57,2 ± 11,7, com tempo de evolução da doença de 8,4 ± 3,7 

anos. Pelo PDQ-39, os homens referiram pior qualidade de vida, mas não houve diferenças 

estatísticas entre os sexos. Na dimensão de atividades de vida diária e apoio social, os 

homens foram mais acometidos e as mulheres no bem-estar emocional e desconforto 

corporal, revelando diferenças estatísticas significantes. O tempo de evolução da doença e as 

variáveis idade, severidade da doença e PDQ-39, não demonstraram diferenças 

significativas entre si para p<0,05, mas revelaram uma tendência a pior percepção na 

qualidade de vida com o grau de acometimento da doença, nas dimensões atividades de vida 

diária e cognição em ambos os sexos.   
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Qualidade de vida. PDQ-39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


