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Introducao: Indivíduos com Doença de Parkinson (DP) possuem tendência ao sedentarismo. Este se deve aos sinais motores da doença e
leva ao descondicionamento cardiorrespiratório. Entretanto, indivíduos ativos e em estágios iniciais da DP apresentam pico aeróbico
máximo semelhante a indivíduos saudáveis.

Objetivos: Identificar se existe diferença entre os desfechos de testes de capacidade aeróbica entre indivíduos com DP ativos e
moderadamente ativos.

Método: Foi realizado um estudo transversal do tipo observacional, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG (CAAE –
09817612.1.0000.5149). A amostra foi recrutada no Ambulatório de Distúrbios do Movimento do Hospital das Clínicas da UFMG
obtendo-se 21 participantes que possuíam Doença de Parkinson. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Foi utilizado o Perfil de Atividade Humana (PAH) para identificar os indivíduos ativos e moderadamente ativos, o Teste da
Escada (TE) e o Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6min) para avaliar a capacidade aeróbica. Foi feita análise estatística por meio do
teste t de Student para investigar as diferenças entre indivíduos com diferentes níveis de atividade física.

Resultados: A amostra foi composta por 21 indivíduos com DP, 14 ativos e 7 moderadamente ativos, 57,1% do sexo masculino, a idade
variou 50 a 80 anos, classificados entre os estágios 1,5 a 3 da escala de Hoehn Yahr. Indivíduos ativos em comparação aos
moderadamente ativos realizaram o teste de escada em menor tempo (16±3s x 21±4s), percorreram maior número de degraus (371±66 x
287±47) e percorreram maior distância no TC6min (508±70m x 398±56m). Todos os resultados encontrados foram estatisticamente
significativos (p<0,01).

Conclusão: Indivíduos com DP ativos possuem maior capacidade aeróbica, quando comparados a indivíduos moderadamente ativos."
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