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Introdução e objetivos: O Perfil de Atividade Humana (PAH) é capaz de avaliar 
o nível geral de atividade física do indivíduo baseado no auto-relatado em uma 
ampla variedade de populações clínicas. No entanto, as propriedades 
psicométricas do PAH não foram avaliadas em indivíduos com DP. Portanto, o 
objetivo desse estudo foi avaliar a confiabilidade e validade de constructo do PAH 
nesses indivíduos. 

Métodos: Indivíduos com DP nos estágios 1 a 4 de Hoehn e Yahr foram 
avaliados com o PAH. A confiabilidade e validade de constructo do instrumento 
foram avaliadas através do Modelo Rash. Este modelo determina se o nível de 
dificuldade dos itens é apropriado para o nível de habilidade dos indivíduos. Ele 
também reporta a confiabilidade das medidas e a calibração dos itens, que 
informam sobre o grau de consistência ou estabilidade, variando de zero a um. 
Um coeficiente maior que 0,80 é considerado bom e maior que 0,90 é 
excelente.CAAE:09817612.1.0000.5149  
 
Resultado: 44 indivíduos com DP participaram deste estudo (65,3 ± 10,9 anos; 
29 homens, 15 mulheres; duração da doença de 11,4 ± 7,3 anos). A 
confiabilidade do coeficiente de calibração dos itens variou de 0,90 a 0,92 
indicando estabilidade das medidas, e variou de 0,94 a 0,95 para os indivíduos, 
indicando que as medidas podem ser reproduzidas em aplicações subsequentes. 
A habilidade dos participantes mostrou uma boa distribuição, assim como a 
dificuldade dos itens. O item mais fácil foi “andar 1 minuto” e o item mais difícil 
foi “correr 3,2 km”. Apenas três itens do PAH não se adequaram à expectativa 
do modelo. Estes itens estão relacionados a habilidades como ler e escrever. O 
conjunto de itens que constituem o teste parecem estar divididos em mais de 
uma dimensão, sugerindo que o PAH é um teste multidimensional para 
indivíduos com DP. 

Discussão e conclusão: Como a multidimensionalidade não prejudica a 
utilização de um teste como um instrumento clínico válido, o PAH parece ser um 
instrumento confiável e válido para avaliar o nível de atividade física de indivíduos 
com DP. 

  
 


