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Introdução e objetivos: Atividade física regular previne problemas físicos,
depressão e declínio cognitivo na população em geral. Na doença de
Parkinson (DP) os benefícios podem ser mais relevantes considerando seus
aspectos motores e não motores. Estudos sobre atividade física na DP são
escassos. O objetivo foi determinar o nível de atividade física de indivíduos
com DP no Brasil, comparar o desempenho motor e a qualidade de vida (QV)
entre os diferentes níveis e analisar a relação com aspectos não motores da
doença.

Métodos: Os indivíduos foram classificados pelo nível de atividade física
dado pelo escore ajustado do Perfil de Atividade Humana (PAH). Para
comparação das variáveis motoras (FOG-Q, veloc marcha, MiniBESTest, TC6
dist, TUG, TUG dupla tarefa, STDP5X, UPDRS) e de QV (PDQ-39) entre os
níveis de atividade física (inativo, moderadamente ativo, ativo) foi utilizada a
análise multivariada de covariância (Mancova) com idade e gravidade da DP
(UPDRS) como covariáveis e testes post hoc de Bonferroni. As correlações
entre o PAH e as variáveis não motoras como depressão (GDS-15) e medo de
cair (FES-I) foram realizadas pelo teste de Spearman. O nível de
significância adotado foi de 5%.CAAE15050713610015149

Resultado: 475 indivíduos de ambos os sexos foram incluídos e
classificados em ativos (n=106; 58,5±8,9 anos; UPDRS=31,1±16,7);
moderadamente ativos (n=206; 65,9±9,9 anos; UPDRS=36,8±17,1) e
inativos (n=163; 69,0±10,9 anos; UPDRS=56,7±23,2). A Mancova mostrou
que os grupos foram diferentes entre si na veloc da marcha, no TC6 dist
(p<0,0001) e no PDQ-39 (p<0,05). No FOG-Q, MiniBESTest, TUG e TUG
dupla tarefa houve diferença entre o grupo ativo e o inativo (p<0,0001).
Encontrou-se correlação significativa (p<0,0001) e negativa entre o PAH e o
GDS-15 (rho=-0,46) e o FES-I (rho=-0,49).

Discussão e conclusão: Em uma amostra brasileira de indivíduos com DP
observou-se que quanto mais fisicamente ativos são esses indivíduos, melhor



é o desempenho motor e a percepção da QV dos mesmos. A possível
interferência das diferenças de idade e gravidade da doença entre os grupos
foi minimizada pela análise utilizada. Depressão e medo de cair reduzem o
nível de atividade física em indivíduos com DP. Fisioterapeutas devem
considerar aumentar o nível de atividade física na abordagem terapêutica
desses indivíduos.
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