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Introducao: O avanço da doença de Parkinson (DP) reduz a capacidade de realizar atividades de vida diária (AVD) e o nível de
atividade física diminui 30% mesmo em fases iniciais. O teste de caminhada de 6 minutos (TC6) e de escada (TE) podem ser utilizados
para avaliação funcional destes indivíduos.

Objetivos: Avaliar se existe diferença na performance do TC6 e do TE de indivíduos com diferentes níveis funcionais segundo
diferentes domínios da Escala Unificada da Avaliação da Doença de Parkinson (UPDRS).

Método: Trata-se de um estudo transversal do tipo observacional, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG (CAAE –
09817612.1.0000.5149), realizado com 21 indivíduos com DP idiopática, com idade entre 50 a 80 anos, classificados de 1,5 a 3 na escala
de Hoehn & Yahr (HY). Os participantes foram avaliados com a UPDRS AVD e UPDRS Motora, o Perfil de Atividade Humana (PAH),
e foram avaliados o número de degraus (DEGRAUS), o tempo de subida e descida de um lance de escada (tempo escada), o consumo de
O2 pico do TE (VO2 TE), a distância percorrida no TC6 e o consumo de O2 pico do TC6 (VO2 TC6). Os participantes foram divididos
em grupos de acordo com a média da UPDRS AVD e a média da UPDRS Motora e a diferença entre os grupos nas variáveis analisadas
foi avaliada através do teste t de Student.

Resultados: Foi observada uma média da UPDRS AVD de 10,7±3,8 e a média da UPDRS Motora foi 23,5±12,3. O escore do PAH foi
de 80±10. Ao se dividir o grupo pela UPDRS AVD, não foram encontradas diferenças nas variáveis analisadas. Com a divisão do grupo
pela média do escore da UPDRS Motora, os indivíduos com maior gravidade da DP apresentaram pior performance nos testes: menor
número de degraus (p=0,003), maior tempo de escada (p=0,006), e menor distância percorrida no TC6 (p=0,002). Não foram
encontradas diferenças no VO2 pico dos testes, nas duas análises.

Conclusão: Os testes não foram capazes de discriminar diferentes níveis funcionais pela UPDRS-AVD, provavelmente pelos indivíduos
apresentarem déficit leve na realização de AVDs. No entanto, os testes foram capazes de discriminar indivíduos com maior gravidade da
doença (UPDRS-Motor), apesar de se tratar de um grupo ativo com DP leve a moderada."
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