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RESUMO 
 

Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é caracterizada como uma condição 
crônica degenerativa de neurônios dopaminérgicos na substância negra. 
Possui manifestações principalmente de acometimento motor durante sua 
progressão, oque afeta diretamente a funcionalidade do indivíduo acometido e 
consequentemente sua qualidade de vida. Objetivo: Verificar a correlação 
entre a progressão das alterações motoras e sua influência no declínio 
funcional. Método: Foi realizada uma revisão sistemática de literatura, de 
acordo com as diretrizes PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-Analyses) sobre a correlação entre a progressão das 
alterações motoras e sua influência no declínio funcional. Resultados: Os 7 
artigos demonstram semelhança quanto ao elevado nível de impacto das 
dificuldades geradas pela doença de Parkinson na qualidade de vida. A 
incapacidade funcional juntamente ao desequilíbrio emocional apresentaram 
grande piora na percepção de QV dos pacientes acometidos. Conclusão: Em 
conclusão, observou-se que quanto maior a progressão dos sintomas, maior a 
progressão do declínio funcional e, consequentemente, grande redução na 
qualidade de vida. 

 

DESCRITORES: Doença de Parkinson; Progressão da doença; Perfil de 
impacto da doença. 

 

ABSTRACT 
Introduction: Parkinson's Disease (PD) is like a chronic degenerative condition 
of dopaminergic neurons in the substance. Manifestations mainly of motor 
impairment during its progression, which directly affects the functionality of the 
affected individual and consequently their quality of life. Objective: To verify the 
functional influence between a progression of motor changes and its not. 
Method: A systematic literature review was performed, according to motor 
changes and their functional influence on. Results: The 7 levels of similarity 
regarding the increased impact of the consequences of Parkinson's disease on 
quality of life. Functional dysfunction to the patient a major emotional affect on 
the evolution of the patients' QoL Conclusion: In conclusion, the greater the 



progression of symptoms, the greater the progression of the decline and, 
consequently, a great reduction in the observed quality of life. 

 

DESCRIPTORS: Parkinson Disease; Disease progression; Sickness Impact 
Profil 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

A doença de Parkinson (DP) embora tenha manifestações 

essencialmente motoras, crônicas e progressivas, frequentemente cursa 

com a ocorrência de distúrbios cognitivos1-2 . Além da tríade característica 

da doença de Parkinson (rigidez, bradicinesia e tremor de repouso), 

algumas disfunções como instabilidade postural, marcha parkinsoniana e 

alterações de sensibilidade, com a progressão da doença em cada 

estágio, podem aumentar o risco de quedas devido à mudança do centro 

de gravidade, agravar a incapacidade funcional, levá-lo a um estado de 

dependência e reduzir significativamente a qualidade de vida1-2-3. 

É a segunda doença neurodegenerativa mais comum, sendo um 

dos distúrbios neurológicos com maior número de prevalência. No Brasil 

há uma dificuldade em estabelecer uma estimativa efetiva e atual devido 

à ausência de obrigatoriedade na notificação dos casos, porém, segundo 

o IBGE há uma incidência de 36 mil novos casos por ano, sugerindo uma 

prevalência de aproximadamente 200 mil indivíduos acometidos pela 

doença de Parkinson. Estima-se ainda que essa prevalência se amplie nos 

anos seguintes devido aumento da longevidade, consumo elevado de 

alimentos industrializados e fatores ambientais1-2 .  

O aumento do número de casos gera um alerta sobre a 

necessidade de um diagnóstico preciso e o mais precoce possível para a 

doença. Entende-se como incapacidade funcional qualquer situação que 

impeça o indivíduo de realizar atividades básicas no dia a dia, 

consideradas normais na vida humana.(1) Incapacidades estas que geram 

imobilidade e dependência devido a diminuição de força muscular e que 

impedem a realização de atividades físicas, piorando o desempenho 



funcional dessas pessoas2 . A partir disso, é necessário avaliar as 

disfunções apresentadas em cada estágio e de que forma irão afetar a 

funcionalidade do indivíduo2 . 

Infelizmente a Doença de Parkinson ainda é uma condição crônica 

que não apresenta cura. Atualmente, a ciência avança apenas com 

estudos experimentais, terapias medicamentosas e acompanhamento 

multiprofissional para o controle dos sintomas e minimização dos danos 

causados pelo avanço da doença1-2 . Dada a necessidade de propagação 

de informações sobre a incapacidade funcional da Doença de Parkinson 

e a correlação com a qualidade de vida do acometido tanto no âmbito 

profissional quanto no populacional, o estudo intencionou o 

aprofundamento do assunto com base em estudos recentes, contribuindo 

principalmente para os cuidadores, para área da Fisioterapia e para a 

comunidade científica em geral no desenvolvimento de novos estudos e 

intervenções diante da Doença de Parkinson3-4-5 . 

Tendo em vista a incapacidade funcional apresentada pelo 

indivíduo acometido pela Doença de Parkinson e todas as suas 

implicações clínicas, o objetivo deste estudo foi verificar a correlação entre 

a progressão das alterações motoras e sua influência no declínio funciona 

 

 MATERIAL E MÉTODO 

 

Foi realizada uma revisão sistemática de literatura, de acordo com 

as diretrizes PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses) e sobre a correlação entre a progressão das 

alterações motoras    e sua influência no declínio funcional. 

A busca eletrônica foi realizada por três acadêmicas de fisioterapia, 

de modo independente. Essa etapa foi realizada nas principais bases de 

dados em saúde: Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem Online 

(PubMed/MedLine), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS), e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Sendo 

propostos descritores em Inglês e Português, a princípio de acordo com a 

lista de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). E por seguinte foram 



acrescentadas outras palavras-chave frequentemente encontradas em 

artigos da temática. 

A equação de busca foi elaborada, a partir da combinação dos 

operadores OR e AND, conforme as características de cada base de 

dados. Na base Pubmed e na biblioteca LILACS a pesquisa foi realizada 

no campo de “pesquisa avançada” (do inglês advanced search). Já na 

base SciELO, a busca foi realizada na barra de pesquisa “Entre uma ou 

mais palavras” e “Busca por periódicos”. A busca foi realizada entre 

Agosto e Outubro de 2022. Não foi realizada busca manual. 

Para atingir o objetivo proposto, foi elaborada uma pergunta com 

base na estratégia (Patient Intervention Comparison Outcome) PICO: 

Qual a correlação entre a progressão das alterações motoras e sua 

influência no declínio funcional? 

Os artigos encontrados na busca eletrônica foram previamente 

analisados pelo título e resumo. Como na etapa de busca, esta análise 

também foi conduzida por três acadêmicas, de forma independente. Os 

artigos encontrados nas buscas eletrônica foram confrontados, com o 

objetivo de identificar possíveis duplicidades intra e entre as bases de 

dados, como entre as estratégias de busca. 

Foram incluídos artigos que abordam a doença de Parkinson, 

sua progressão e relação com a incapacidade funcional com pesquisa de 

campo e estudo de caso com caráter transversal, a partir disso, foram 

excluídos artigos que abordam outras doenças neurodegenerativas 

crônicas, revisão sistemática e artigos de revisão. 

Foram encaminhados para a sumarização de dados, por meio da 

leitura e análise plena dos artigos, em um quadro previamente estruturado 

(Quadro 1), evidências com amostra composta por humanos com Doença 

de Parkinson, sua progressão e relação com a incapacidade funcional e 

declínio funcional, publicadas nos idiomas inglês e português, cujas 

variáveis de intervenção correspondem a melhora dos sintomas da 

doença e a qualidade de vida dos pacientes. No entanto, os artigos 

encontrados que não estavam em consonância com esses critérios foram 

eliminados. Dentre estes, foram excluídos estudos de revisão sistemática 



e semelhantes, artigos não indexados ou indisponíveis na íntegra em 

biblioteca, bases, e plataformas de dados pesquisadas, além de artigos 

que incluem outras doenças associadas como Alzheimer, Esclerose e 

AVE. 

A sumarização dos dados contemplou a extração dos dados a 

seguir: autores e ano de publicação das evidências, características da 

amostra, implicações clínicas causadas pela Doença de Parkinson e por 

fim, a influência da progressão da doença no declínio funcional. 

A sumarização dos dados e avaliação metodológica seguiram 

critérios de avaliação independente, sendo realizadas por três acadêmicas 

de fisioterapia. 

 

Quadro 1 - Evidências selecionadas com descrição dos
 efeitosdas intervenções para melhora na qualidade de vida na 
doença de Parkinson. 

 

Estudo Amostra Objetivos Avaliados Intervenção Resultados 

RC et. 
al, 2007  

33 indivíduos com 
diagnóstico de
 DP (18 
homens e 15 
mulheres) 
atendidos no 
Ambulatório de 
Distúrbios do 
Movimento. 
 

Avaliar a 
percepção da QV 
de indivíduos com 
DP do 
Ambulatório de 
Distúrbios do 
Movimento da 
Instituição, através 
do PDQ-39. 

Escala de 
Hoehn & Yahr 
Modificada; 
PDQ-39. Antes 
da utilização do 

PDQ-
39        neste 

estudo, foi 
realizado um 
estudo piloto 
para determinar
 a 
confiabilidade 
intra- -
examinador e 
interexaminador
es deste 
instrumento. 

Percentualmente, 
os indivíduos 
apresentaram 
uma pior 
percepção da QV 
nas dimensões 
“AVD”  e 
“Mobilidade”. 

Christ
ofoletti 
G. et 
al., 
(2009)  

 
40 pacientes com 
média de idade de 

72 anos, de ambos 
os sexos, divididos 
em dois grupos. 

 
Analisar  a 

qualidade de vida 
(QV) relacionada à 
saúde de sujeitos 
com DP e 
compará-la à de
 indivíduos 

A análise da 
qualidade de 
vida foi feita a 
partir do SF-36, 
sendo este um 
questionário 
formado por 11 
questões e 36 
itens que 

A QV de sujeitos 
com DP encontra-
se 
significativamente 
comprometida, 
quando 
comparada à de 
indivíduos 



controles 
saudáveis. 

admitem 
características 
da saúde física 
e mental de 
acordo com a 
percepção de 
interferência na 
qualidade de 
vida do 
paciente. 

controles 
saudáveis. 

Silva 
F.S. et 
al., 
(2010) 

 

 
 

Participaram da 
pesquisa 

10 indivíduos 
diagnosticados 
com DP, 
integrantes da AMP 
(Associação 
Maringaense de 
Parkinson). 

Analisar o 
comprometimento
da qualidade    de 

vida dos 
parkinsonianos e 
observar sua 
relação com o 
tempo de 

evolução e estágio 
de acometimento 

Para a 
avaliação do 
quadro clínico, 
nível de 

comprometimen
to, incapacidade 
e evolução da 

doença foi 
utilizada a 
escala de 
Hoehn & Yahr; a 
qualidade de 
vida foi avaliada 
por meio do 
questionário 
PDQ-39. 

Dentre  
as amostras, 
todos os 
pacientes 
apresentaram
 rigidez, 
90% 
apresentou 
tremores/instabi
lidade postural e 
80% 
apresentou 
bradicinesia. As 
queixas mais 
referidas foram 
em relação à 
marcha (50%), 
tremor 
(30%),
 dores 

articulares    (20
%)    e 

bradicinesia 
(10%). O 
indivíduo com 
maior tempo de 
doença 
apresentou-se 
como o mais 
comprometido, 
porém, o com 
menor tempo de 
doença não foi o 
menos 
comprometido. 
Foram 
encontradas 
pequenas 
correlações entre 
a comunicação e 
o desconforto 
corporal. 



Scalzo 
P.L. et 
al., 
(2011)  

Participaram da 
pesquisa 36 
pacientes, 18 
homens e 18 
mulheres, 
a   partir   dos 

50 anos de idade. 
Dos 36, 29 

pacientes fizeram 
uso de L-
dopa. 
De acordo com
 a 

UPDRS, a 

severidade dos 
casos era, em 
maioria, 
moderada. 

Avaliar o impacto 
das mudanças no 
equilíbrio e na 
capacidade de 
marcha em 
indivíduos com 
doença de 
Parkinson. 

 
Foi utilizado como 
instrumentos a 
Escala Unificada 
de Avaliação da 
Doença  de 
Parkinson 
(UPDRS), Escala 
de Hoehn e Yahr 
(HY) modificada, 
Escala de 
Schwab e 
England (SE), 
questionário de 
qualidade de vida 
(PDQ-39), Escala 
de Equilíbrio de 
Berg (EEB) e 
teste de 
caminhada de 
seis minutos 
(TC6M). 

 
Os
 resultado
s evidenciam 
que, quanto 
 menor 
pontuação 
adquirida na 
EEB e menores 
distâncias 
percorridas no 
TC6M, pior é a 
percepção da 
qualidade de 
vida. O prejuízo 
no equilíbrio 
durante as 
atividades 
funcionais e a 
redução na 
capacidade de 
caminhar 
interferem de 
modo direto na 
qualidade de 
vida. 

Filippi
n N.T. 
et al., 
(2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Participaram da 
pesquisa 18 
indivíduos de 
ambos os sexos 
com idade média 
de 65 anos 
recrutados nos 
serviços de 
Fisioterapia do 
Centro 
Universitário 
Franciscano e por 
meio de 
divulgação na 
mídia. 

 
Analisar e comparar 
a qualidade de vida 
de sujeitos com 

doença de 
Parkinson e seus 
cuidadores e 
correlacionar a 
qualidade de vida
 com as 
características dos 
sujeitos. 

Foi utilizado 
como parâmetro 
a ficha de 
avaliação do 
paciente, o 

questionário da 
qualidade de 
vida na doença 
de Parkinson 

(PDQ-39), 
questionário 

SF-36, a 
Escala 
Unificada de 

Avaliação da 

Doença de 
Parkinson 
(UPDRS), e a 

escala de Hoehn 
& Yahr 
modificada. 

A qualidade de 
vida dos
 portadore
s apresentou 
correlação 
direta com a 
renda familiar, 
houve 

Tendência de 
correlação com o 
estágio da 
doença. Em 
relação ao grupo 
GC houve 
correlação entre a 
capacidade 
funcional e idade, 
limitações por 
aspectos físicos
 ou sociais,
 aspectos 
emocionais e 
gênero dos 
cuidadores. 
Houve também
 impacto 
na qualidade de 
vida dos 
portadores diante 



da quantidade de 
medicamentos 
administrados. 

Violant
e M. R. 
et al., 
(2018) 

 

Participaram da 
pesquisa um total 
de 271 pacientes 

(148 homens e
 123 

mulheres), idade 
média de 65,4
 ± 

12,4 anos. 

Avaliar o impacto 
das flutuações 
motoras e não-
motoras nas 
atividades diárias e 

qualidade de vida 
em pacientes com 
doença de 
Parkinson 

Os pacientes 

foram avaliados 
por um 

Neurologista 
especialista em 

distúrbios do 
movimento a 
partir da   MDS-
UPDRS, 
enquanto a 

severidade da 

Doença foi 
avaliada de 
acordo com a 

classificação de 
Hoehn & Yahr. 
Para a 
avaliação da 
qualidade de 
vida, foram 
utilizados os 
questionários 

PDQ-39 e WOQ-
19. 

 
O estudo conclui 
que ambas as 
flutuações, tanto 
motoras quanto 
não motoras 
geram impacto 
nas atividades de 
vida diária e na 
qualidade de vida, 
porém as 
flutuações não 
motoras pioram 
significativamente 
a qualidade de 
vida. 

LIMA
 
et.
 
al, 
2022 

 

327 pacientes 
com idade média 
de 70 anos e 

Duração 
média        da 

doença de 
9,9±6,9 anos. 

Avaliar fatores 
clínicos e 
medicamentos 
associados a 
quedas em 
pacientes com DP. 

 
Utilizou-se o 
teste de 

Shapiro-Wilk 

para avaliar a 
distribuição de 
normalidade 
dos dados. 

Foi comparado
 as 
características 
demográficas e 
clínicas entre os 
grupos usando o 

Mann--Teste 

Whitney U para 
variáveis 
contínuas e o X2 
teste ou teste 
exato de Fisher 
para variáveis 
categóricas. 

Os seguintes 
sintomas 
clínicos 
mostraram-se 
variáveis 
categóricas 
substancialmen
te relacionadas 
às quedas 
recorrentes: 
discinesia, 
alucinações, 
déficit cognitivo 
leve, flutuações 
motoras, 
auxiliares de 
marcha, 
demência e 

incontinência 
urinária. 

 

 

 



RESULTADOS 
 

A trajetória pertinente à busca, seleção, elegibilidade e inclusão das 

evidências científicas relacionadas a progressão das alterações motoras e 

suas influências no declínio funcional pode ser visualizada no fluxograma 

da figura 1- Fluxograma da seleção de evidências baseado nas diretrizes 

do PRISMA. 

Conforme as estratégias estabelecidas, 7 arquivos foram 

encontrados na base SciELO, 35 na LILACS e 43 no PubMed, totalizando 

85 achados. Posteriormente, foi investigada a existência de duplicidade 

entre os achados, onde foram encontrados 5 achados duplicados. Ao final 

80 artigos foram considerados supostamente relacionados à pergunta da 

pesquisa, no entanto 63 não foram selecionados em razão dos critérios de 

elegibilidade. A razão para a exclusão de artigos com o mesmo tema foi o 

fato de que, apesar da estratégia de busca utilizada tentar selecionar 

documentos potencialmente elegíveis, muitas evidências não atendem 

aos critérios de inclusão. Por exemplo, artigos que não abordavam 

qualidade de vida, impacto funcional e progressão da doença, além de 

citar outras doenças, podendo influenciar os resultados da pesquisa. 

Enquanto das 17 evidências incluídas para avaliação plena, 10 foram 

excluídas em razão da incompatibilidade com os critérios de elegibilidade 

citados no fluxograma da figura 1. De forma detalhada, as razões de 

exclusão correspondem a estudos conduzidos em indivíduos que não 

apresentam incapacidade e declínio funcional. Foram também excluídos 

estudos realizados por revisão sistemática e artigos de revisão. 

Concluído o processo de elegibilidade, 7 artigos foram incluídos 

para sumarização dos dados e avaliação da qualidade metodológica. 

Nesse sentido, as evidências extraídas contêm artigos no idioma inglês e 

português, publicados entre os anos de 2007 e 2022 e majoritariamente 

com desenho observacional. Estes artigos apresentam intervenções para 

pacientes com Doença de Parkinson que apresentam incapacidade 

funcional, mostrando os estágios da doença e seu declínio funcional. 



 

 

 

Figura 1- Fluxograma da seleção de evidências baseado nas 
diretrizes do PRISMA 

 

DISCUSSÃO 
 

As evidências encontradas nesta revisão indicam que a progressão da 

doença de Parkinson gera grande redução na qualidade de vida do paciente 

acometido, ratificando a correlação entre a progressão da doença e o declínio 

funcional. Os aspectos emocionais e sociais apresentam significativa 

relevância ao quadro clínico e podem interferir na piora dos sinais clínicos 

motores 6-7-8-9. 

Em relação à amostra incluída nos ensaios, no estudo de RC et. 

al,(2007)3 foi observado uma piora nas modalidades “AVD” e “Mobilidade”. 

Além da PDQ-39 usada nessa pesquisa, outros estudos encontraram 

resultados semelhantes utilizando instrumentos genéricos para avaliar QV10-

11.Também foi observado alteração na comunicação, onde “Mobilidade” 

apresentou alta correlação e “AVD” e “Comunicação” apresentaram moderada 

correlação no escore total da PDQ-39. Contudo, os resultados obtidos 

indicaram que limitações motoras possuem associação significativa com a 

percepção geral da QV de indivíduos com DP relacionadas à mobilidade, AVD 

e comunicação10-11. 



Comparando sujeitos com DP avançada em relação a controles 

saudáveis, o estudo de Christofoletti G. et al.,(2009)4 usou o SF-36 (Short 

Form-36) como instrumento para avaliação, onde consiste em um questionário 

de qualidade de vida relacionada à saúde, validado por Ciconelli et al.(12) 

Analisando os resultados, foi observado valores significativamente mais 

baixos nos índices de SF-36 no grupo Parkinson, indicando comprometimento 

físico e mental12. 

Sobre o tempo de evolução da doença, de acordo com o estudo de Silva 

F.S. et al.,(2010)5 não houve relação com o comprometimento das AVD’s, 

indicando ser baixa. Diferente de outro estudo que determinou graus de 

complicações motoras progressivas relacionado ao tempo de evolução. 

Porém, foi apresentado piora na qualidade de vida, pois afeta o paciente 

fisicamente e emocionalmente13 . 

Avaliando o impacto das mudanças no equilíbrio e na capacidade de 

marcha dos pacientes com DP o estudo de Scalzo P.L. et al., (2011)6 observa, 

por meio dos instrumentos específicos da DP 15-16-17, que os pacientes com 

menores escores nas escalas UPDRS, EEB, SE, Hoehn e Yahr, TC6 e 

questionário PDQ-39 apresentaram pior percepção da QV. Os resultados 

corroboram as informações de outras pesquisas, evidenciando que a 

instabilidade postural, alterações na marcha e bradicinesia tem significante 

impacto na QV dos pacientes acometidos. O estudo indica ainda que, de 

acordo com as dimensões do PDQ-39, houve correlação com mobilidade, 

atividades de vida diária, bem-estar emocional, cognição, comunicação e 

desconforto corporal18-19. 

No que se refere à qualidade de vida, englobando os cuidadores desses 

indivíduos segundo o estudo de Filippin N. T. et al.,(2014)7, observou-se que 

a qualidade de vida dos indivíduos acometidos pela DP é influenciada 

negativamente diante dos aspectos motores e emocionais20, enquanto os 

aspectos mais significativos apresentados pelos cuidadores são determinados 

por fatores físicos, sociais e emocionais. Dados que foram determinados pela 

ficha de avaliação, questionário PDQ-39, SF-36, UPDRS e pela escala de 

Hoehn & Yahr20. 

Os sintomas de desgaste motores e não motores trazem implicações na 

qualidade de vida do indivíduo com DP21-22. Em uma comparação, Violante M. 



R. et al., (2018)8 relataram maior impacto das flutuações não motoras na QV. 

Os parâmetros foram coletados por meio da UPDRS, questionário PDQ-8 e 

Wearing-Off Questionnaire (WOQ-19). De acordo com os dados colhidos, os 

pacientes que apresentaram flutuações motoras e não motoras obtiveram pior 

percepção da QV comparados aos que apresentam apenas flutuações 

motoras21-22. 

No estudo de Lima et al.(2022)9 , fatores como uso de amantadina, 

entacapona e alucinações visuais foram associados com o risco de queda, 

sendo este um fator marcante na progressão dos sintomas motores da 

doença9 . As informações foram coletadas a partir de entrevista e avaliados 

por meio da Escala de Atividade de Vida Diária de Schwab e England e o 

estágio foi medido com base na escala de Hoehn & Yahr e a amostra dividida 

entre os caidores e não caidores.  

Concluiu-se que a prevenção das quedas nesses pacientes, 

principalmente os idosos, é essencial para a garantia da qualidade de vida, 

além do tratamento das complicações motoras apresentadas de acordo com 

a progressão9. 

  

 

CONCLUSÃO 

 

As evidências avaliadas revelam que a qualidade de vida do paciente é 

diretamente impactada pela DP, uma vez que causa limitações em suas AVD´s 

e aumenta as chances de queda, piorando o quadro do indivíduo. Além dos 

fatores físicos, também foram encontrados impactos emocionais devido à 

depressão, muito comum na DP devido ao diagnóstico, criando incapacidades 

funcionais e até sociais.  

A partir do desenvolvimento deste estudo, foi possível evidenciar a 

relação estabelecida entre a progressão da doença e o nível de impacto 

causado na vida das pessoas com DP, já que os aspectos motores influenciam 

a funcionalidade desses indivíduos. 
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