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Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença idiopática crônica do sistema nervoso central que 
apresenta sintomas motores clássicos como tremor em repouso, rigidez muscular, hipocinesia, bradicinesia, 
alterações na postura e no equilíbrio. Apesar das pesquisas científicas abordarem, principalmente, as várias 
alterações motoras decorrentes da doença, a disfunção respiratória é a principal causa de mortalidade nestes 
indivíduos. Objetivos: Avaliar a prevalência de distúrbio da função pulmonar em idosos com DP. Materiais 
e métodos: Estudo aprovado pelo CEP número CAAE 41071114.5.0000.5020, tipo caso-controle transversal, 
de base populacional. Foi realizado prova de função pulmonar (espirometria) em 82 idosos de um centro de 
referência na cidade de Manaus, sendo 41 com DP (grupo DP - GDP) e 41 sem DP (grupo controle - GC).  Os 
indivíduos do GDP estavam nos estágios I à III da escala de Hoen e Yahr. Para a análise no Software R 3.0.2 
foi realizada estatística descritiva simples: média, desvio padrão da média e percentual. Para comparação das 
variáveis quantitativas entre os grupos foi utilizado o teste t. O teste estatístico utilizado nos cruzamentos com 
as variáveis qualitativas foi o teste Exato de Fisher generalizado para qualquer tabela cruzada. Resultados: 
A idade média da amostra foi 70,6±7,4 anos e 68,2±5,7 anos, GDP e GC, respectivamente. Os grupos foram 
homogêneos quanto à idade (p=0,074). Relativo à variável sexo foram 39% mulheres e 61% homens no GDP e 
78% mulheres e 22% homens no GC. Em 70,7% dos indivíduos do GDP e 31,7% dos indivíduos do GC houve 
alteração da prova de função pulmonar (p=0,002). Relativo à distribuição percentual do distúrbio ventilatório 
restritivo, 48,8% dos indivíduos do GDP apresentaram este distúrbio e 31,7% do GC (p=0,149). Relativo à dis-
tribuição percentual do distúrbio ventilatório obstrutivo, 21,9% dos indivíduos do GDP apresentou obstrução, não 
sendo este distúrbio detectado no GC (p=0,002). Conclusões: A prevalência de distúrbio ventilatório foi maior 
no GDP, sendo o distúrbio obstrutivo o que apresentou diferença estatística entre os dois grupos analisados. 
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