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Introducao: Indivíduos com Doença de Parkinson (DP) possuem sintomas não motores que podem estar associados ao
descondicionamento cardiorrespiratório. Essa disfunção acontece devido à redução do nível de atividade física e da capacidade funcional
do indivíduo. Não se sabe o quanto a fadiga pode influenciar a funcionalidade de indivíduos com DP.

Objetivos: Verificar a correlação entre a fadiga e parâmetros funcionais (capacidade aeróbica, nível de atividade física) e clínicos
(UPDRS) da DP.

Método: Trata-se de um estudo transversal do tipo observacional, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da UFMG
(CAAE – 09817612.1.0000.5149). A amostra composta de 21 participantes que possuíam DP foi recrutada no Ambulatório de Distúrbios
do Movimento do Hospital das Clínicas da UFMG. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE). Foi utilizada a Fatigue Severity Scale (FSS) para avaliar a fadiga, a Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) que
avalia o comprometimento da doença, o Perfil de Atividade Humana (PAH) para avaliar o nível de atividade física, o Teste de
Caminhada de 6 minutos e o Teste da Escada (TE) para avaliar a capacidade aeróbica. Foi feita análise estatística como teste de
correlação de Pearson (r) entre as variáveis estudadas.

Resultados: A amostra foi composta por 21 participantes, sendo 12 do sexo masculino, idade média de 62 anos (±9), Hoehn Yahr
variando de 1,5 a 3. Foi encontrada correlação positiva entre a fadiga e UPDRS motora (r=0,68; p=0,001), UPDRS total (r=0,63;
p=0,003), Tempo no TE (r=0,50; p=0,025) e correlação negativa entre fadiga e distância percorrida no TC6min (r=-0,56; p=0,01).

Conclusão: Indivíduos com Doença de Parkinson que possuem maior fadiga apresentam menor capacidade aeróbica e maior gravidade
da doença."
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