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Introdução e objetivos: Indivíduos com DP apresentam redução
dacapacidade de marcha (CM).Fatores característicos da doença como a
redução do equilíbrio e da mobilidade explicamparcialmente sua
variabilidade. Ainda assim, importante parcela dos fatores que influenciam a
CM ainda não foi determinada. Considerando que a melhora da CM é um
dos principais focos de tratamento na DP, o objetivo deste estudo foi avaliar,
em uma amostra brasileira, fatores determinantes da capacidade de marcha
de indivíduos com a doença.

Métodos: A CM foi avaliada através da distância percorrida no TC6
(variável dependente). As variáveis independentes avaliadas foram: clínicas
(UPDRS AVD/motor/total; HY; duração da DP; dose de Ldopa; ser caidor ou
não e frequência de quedas);emocionais (GDS-15 e FES-I); cognitivas
(MOCA);sociodemográficas (idade) e motoras (FOG-Q, MiniBEStest, TUG,
TUG dupla tarefa, STDP-5X e PAH-EAA). A partir de correlações de
Spearman foram selecionadas variáveis que seriam incluídas no modelo de
regressão linear múltipla. Para cada bloco de variáveis independentes foi
construído um modelo. O modelo final foi determinado usando o método
stepwise. CAAE= 15050713.6.1001.5149.

Resultado: 479 indivíduoscom HY entre 1 e 5; 37,1% mulheres e 62,9%
homens; média de idade 65,2 ± 11,0 anos e tempo de evolução da
doença=7,1±22,5 anos participaram deste estudo. O modelo de regressão
linear múltipla incluiu, em combinação, o nível de atividade física(PAH), o
TUG, o equilíbrio (MiniBESTest) e a idade como variáveis preditoras da CM
(R2 = 0,50; p=0,000). O PAH foi a variável de maior contribuição ao modelo
(34,7%), seguido pelo TUG (12,6%), MiniBESTest(2,1%) e idade (0,7%).

Discussão e conclusão: Neste estudo, o nível de atividade física foi o
principal fator determinante da CM de indivíduos com DP. Quanto maior o
nível de atividade física do indivíduo, maior será sua CM. Além disso, como
em estudos prévios, mobilidade e equilíbrio também são fatores que
influenciam a CM. Os fatores citados são passíveis de modificação pela



intervenção do fisioterapeuta e devem ser considerados como estratégias de
tratamento na melhora da CM na DP.
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