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Introducao: Causada pela degeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância negra dos núcleos da base e consequente
diminuição da produção de dopamina, a doença de Parkinson (DP) manifesta sintomas motores e cognitivos o que pode alterar o nível de
atividade física (AF) e, portanto, afetar o desempenho físico (DF) do indivíduo.

Objetivos: Investigar a associação entre medidas relacionadas ao DF e o nível de AF diária em sujeitos com DP idiopática.
Secundariamente, pretende-se verificar se o nível de AF é afetado pelo estadiamento da doença e pelo déficit cognitivo apresentado

Método: Trata-se de um estudo transversal aprovado pelo comitê de ética com número do parecer 1.993.954 com 22 sujeitos com idade
entre 50 e 80 anos e com diagnóstico de DP idiopática. O nível de AF dos indivíduos foi mensurado por acelerômetros (Dynaport Move
Monitor®) que ficaram com os participantes durante uma semana. A medida utilizada para mensurar AF foi o tempo em movimento
(TM), que representa a quantidade de tempo de atividades cíclicas durante uma semana. O nível de AF foi relacionado com o equilíbrio
(MiniBESTest), força de membros inferiores (Sentar e Levantar), velocidade de marcha (caminhada de 10m) e mobilidade (Time Up and
Go), além da gravidade da doença (UPRDS) e dos déficits cognitivos (Montreal Cognitive Assessment) encontrados. Foi realizado o
teste de correlação de Pearson entre as variáveis para verificar a associação dessas medidas (p≤0,05 e r≥0,9).

Resultados: Das correlações feitas, equilíbrio, mobilidade e força muscular de membros inferiores tiveram correlação moderada (0,6 a
0,79) com o nível de AF, assim como o estadiamento da doença; já a cognição e a velocidade de marcha apresentaram correlação fraca (0
a 0,59) com o nível de AF e não foram significativas.

Conclusão: O equilíbrio, mobilidade, força muscular de membros inferiores e estadiamento da doença parecem estar associados ao
tempo ativo de sujeitos com DP. Estudos futuros com um número amostral maior são necessários para confirmar os resultados."
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