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Introducao: Além dos sintomas motores característicos da Doença de Parkinson (DP) a progressão da doença está associada a fraqueza
muscular, perda de motivação/iniciativa, que contribuem para inatividade. Testes de aptidão física como o Teste de Caminhada de 6
minutos (TC6) e Teste da Escada (TE), podem indicar a gravidade da doença.

Objetivos: Analisar se o TE e o TC6 podem diferenciar indivíduos com diferentes níveis funcionais, de acordo com a Escala Unificada
de Avaliação da Doença de Parkinson (UPDRS) – domínios atividade de vida diária (AVD) + motor.

Método: Trata-se de um estudo transversal observacional, composto de 21 indivíduos com DP, idade média = 62,7± 8,8 anos,
classificados entre os estágios 1,5 - 3 da escala de Hoehn & Yahr, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG (CAAE–
09817612.1.0000.5149). Os indivíduos foram avaliados através da UPDRS (AVD+Motor), para avaliar gravidade da doença e através
dos testes TC6 (VO2 e distância) e TE (VO2, degraus e tempo). O Perfil de Atividade Humana (PAH) foi utilizado para caracterizar o
nível de atividade física da amostra. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A amostra foi dividida
em dois grupos a partir da média da UPDRS AVD+Motor: grupo nível de gravidade mais leve (G1, n=12) e grupo nível de gravidade
mais grave (G2, n=9). Foi realizada análise descritiva dos dados e o teste t de Student foi utilizado para avaliar a diferença entre grupos.

Resultados: A média da UPDRS AVD+Motor foi 35±14. A média do PAH foi 82±9 e 76±11 para os grupos mais leve e mais grave,
respectivamente, sendo portanto, ativos. As variáveis dos testes apresentaram os seguintes valores p para as diferenças entre grupos:
VO2 TE (G1=22,7±4,0; G2=21,2±4,4), (p=0,42); número de degraus (G1=376±62; G2=299±63), (p=0,01); tempo da escada
(G1=15,9±2,2seg; G2=20,9±4,3seg), (p=0,01); VO2 TC6 (G1=16,0±3,1; G2=16,7±4,9), (p=0,72); distância percorrida no TC6
(G1=501±68m; G2=432±89m), (p=0,06).

Conclusão: Indivíduos com maior gravidade da doença apresentaram pior desempenho no TE, mesmo sendo ativos e com DP leve a
moderada. O VO2 dos testes não apresentou diferença entre grupos, assim como a distância do TC6, e, portanto, não foram capazes de
discriminar indivíduos com diferentes níveis de gravidade."
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