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RESUMO 
 
 
Introdução: A doença de Parkinson (DP) é uma doença crônica e degenerativa do 

sistema nervoso central caracterizada pela disfunção de neurônios motores da 

substância negra e redução do neurotransmissor dopamina. Distúrbios motores 

típicos da doença são bradicinesia, tremor de repouso, rigidez e instabilidade 

postural. Apresenta ainda sintomas não motores igualmente significativos como a 

depressão e a fadiga. Pesquisas recentes evidenciaram que indivíduos com DP são 

29% menos ativos que indivíduos saudáveis e que alguns fatores tais como idade, 

gravidade da doença, incapacidade nas atividades de vida diária (AVDs) influenciam 

e podem ser capazes de predizer o nível de atividade física de indivíduos com a 

doença enquanto que características como bradicinesia, tempo de evolução da 

doença, subtipo clínico e fadiga têm sido pouco exploradas. Objetivo: Analisar quais 

fatores relacionados à DP e ao indivíduo poderiam explicar o nível de atividade física 

dos indivíduos acometidos pela doença. Método: Foram avaliados 46 indivíduos 

com DP idiopática com idade superior a 40 anos; classificados nos estágios 1 a 4 

dos Estágios de Incapacidades de Hoehn e Yahr (HY). As análises foram feitas 

utilizando-se o programa R (versão 2.13.0) Estatísticas descritivas foram calculadas 

para as variáveis em questão. Primeiramente, uma análise de regressão linear 

simples foi realizada para verificar a relação entre o Perfil de Atividade Humana 

(PAH) - instrumento de avaliação do nível de atividade física - como variável 

dependente e as variáveis independentes ou preditoras: idade, tempo de evolução 

da doença, UPDRS-motor, UPRDS-AVD, gravidade da doença (avaliada pela  HY), 

subtipos clínicos, bradicinesia e fadiga. Em seguida, foi realizada análise de 

regressão linear múltipla, levando em consideração a significância das variáveis 

preditoras. Por último, foi realizada uma análise multivariada com todas as variáveis. 

Resultados: A amostra foi composta por 29 homens e 17 mulheres, com média de 

idade de 65,93 ± 12,15 anos [42 – 88] e tempo médio de evolução da DP de 11,10 ± 

7,37 anos [2 – 38]. Desses, de acordo com a pontuação obtida pelo PAH, 50% dos 

indivíduos foram considerados ativos, 19,6% moderadamente ativos e 30,4% 

inativos. Conclusão: Os resultados deste estudo revelaram que as variáveis 

relacionadas ao tempo de evolução da doença, UPDRS-motor, subtipo clínico e 

fadiga não foram capazes de explicar a variabilidade do nível de atividade física 

avaliado pelo PAH. A variabilidade do nível de atividade física dos indivíduos com a 



 

doença foi explicada em 76% pela idade, capacidade de realização de AVDs e HY 

ou pela bradicinesia e, ao contrário do esperado, o tempo de evolução da doença, a 

UPDRS-motora, os subtipos clínicos da doença e a fadiga, não foram capazes de 

explicar tal variabilidade.   

 

Palavras-chave: Doença de Parkinson. Nível de atividade física. Perfil de atividade 

humana. Bradicinesia. Fadiga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

Introduction: Parkinson's disease (PD) is a chronic degenerative disease of the 

central nervous system which is characterized by dysfunction of motor neurons of the 

substantia nigra and reduction of the neurotransmitter dopamine. The typical motor 

disturbances are bradykinesia, resting  tremor, rigidity and postural instability, as well 

as significant non-motor symptoms such as depression and fatigue. Recent studies 

reported that individuals with PD are 29% less active than healthy individuals and 

that some factors such as age, disease severity, disability in activities of daily living 

(ADLs) influence and may be able to predict the levels of physical activity of 

individuals with PD, while features such bradykinesia, time of onset of disease, 

clinical subtypes and fatigue have been little explored.  Objective: To analyze the 

factors related to the disease and the individuals that could explain the levels of 

physical activity of individuals with PD.  Methods: The total of 46 patients with 

idiopathic PD older than 40 years; classified in stages 1-4 on the Stages and 

Disability of Hoehn and Yahr (HY) were assessed. Analyses were performed using 

the R-software (version 2.13.0). A descriptive analysis of variables was done. First, a 

simple linear regression analyses were performed to assess the relationships 

between the Human Activity Profile (HAP) scores – a tool for assessing the level of 

physical activity - as the dependent variable and the independent variables or 

predictors: age, duration of disease, UPDRS-motor and UPDRS-ADL, disease 

severity (evaluated by HY), clinical subtypes, bradykinesia, and fatigue. Then, 

multiple linear regression analyses were carried out, taking into account the 

significance of the predictor variables. Finally, a multivariate analysis was conducted 

using all variables. Results: The sample comprised 29 men and 17 women, with a 

mean age of 65.93 ± 12.15 years [42-88] and mean duration of PD of 11.10 ± 7.37 

years [2 - 38]. Of these, according to the score of PAH, 50% of subjects were 

considered active, 19.6% moderately active and 30.4% inactive. Conclusion: The 

results of this study showed that the variables related to the time of onset of the 

disease, UPDRS-motor, clinical subtypes and fatigue were not able to explain the 

variability in the levels of physical activity. The variability of the physical activity levels 

of individuals with PD in 76% was explained by age, ability to perform ADLs and 

disease severity (HY) or by bradykinesia.  Contrary to the expectations, time of onset 



 

of the disease, UPDRS-motor, the clinical subtypes and fatigue, were unable to 

explain this variability. 

 

Keywords: Parkinson's disease. Levels of physical activity. Profile of Human Activity. 

Bradykinesia. Fatigue. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
 

A doença de Parkinson (DP) é uma doença crônica e degenerativa do sistema 

nervoso central caracterizada pela desordem progressiva do movimento devido à 

disfunção de neurônios motores da substância negra, e conseqüente redução do 

neurotransmissor dopamina na via nigroestriatal. Sua etiologia ainda não é 

conhecida, no entanto, as hipóteses se referem à susceptibilidade de genes 

interagindo com causas ambientais como precipitadores do processo de morte de 

neurônios dopaminérgicos na substância negra (PALLONE, 2007). O 

envelhecimento cerebral é considerado um dos múltiplos fatores relacionados e 

propostos por tais hipóteses (MASDEN, 1994; TEIVE, 2000). 

Estima-se que, diante do envelhecimento mundial crescente, em 2020 mais 

de 40 milhões de pessoas no mundo terão a DP (MORRIS, 2000) uma vez que a 

prevalência da doença aumenta em pessoas idosas, sendo homens 

proporcionalmente mais afetados que mulheres (TAYLOR; COOK; COUNSELL, 

2007). O início precoce da DP é raro, com cerca de 4% dos indivíduos 

desenvolvendo sinais clínicos da doença antes dos 50 anos (VAN DEN EEDEN, 

2003) e aproximadamente 1 a 2% da população acima de 65 anos, valor que 

aumenta de 3% a 5% em pessoas com 85 anos ou mais (FAHN; GIBSON; HELME, 

2003). Especificamente no Brasil, a DP afeta 3,3% dos idosos acima de 64 anos 

(BARBOSA et al., 2006).  

Clinicamente, a DP é caracterizada por distúrbios motores e não motores. Os 

sintomas motores mais característicos são lentidão de movimento (bradicinesia), 

tremor de repouso, rigidez e instabilidade postural (MORRIS, 2000). Além disso, os 

indivíduos podem apresentar alterações da postura, do equilíbrio e da marcha 

(GOULART et al., 2004). Entre as principais características anteriormente citadas, a 

bradicinesia é o sintoma clínico mais comum e ocorre em 80% dos indivíduos com 

DP (MORRIS, 2000). Indivíduos com bradicinesia experimentam dificuldade na 

realização de movimentos repetitivos ou seqüenciais dos membros como a 

alternância de pronação e supinação do antebraço ou toque repetitivo dos pés ou 

dedos, isto porque a amplitude do movimento progressivamente diminui durante as 

ações seqüenciais (MORRIS, 2000; SELBY, 1975; MASDEN, 1994). Os sintomas 

não motores são igualmente significativos e potencialmente incapacitantes. Tais 
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sintomas incluem disfunção autonômica caracterizada por hipotensão, problemas 

intestinais e da bexiga; dificuldade de regulação da temperatura; perturbações 

sensoriais como dor, parestesia; distúrbios do sono; disfunção cognitiva como a 

função executiva deficitária, demência (PALLONE, 2007) e sintomas 

neuropsiquiátricos como depressão, ansiedade, fadiga e apatia (AARSLAND; 

MARSH; SCHRAG, 2009). Entre os sintomas não motores, a fadiga tem recebido 

atenção crescente na pesquisa clínica. 

A DP pode comprometer gravemente a habilidade do indivíduo para realizar 

tarefas motoras funcionais como andar, escrever, girar e mover-se na cama, 

(MORRIS, 2000), o que explica a susceptibilidade dos pacientes em apresentar 

limitações em atividades de vida diária (AVDs), principalmente devido às disfunções 

motoras, fadiga e apatia (NIMWEGEN et al., 2011). As evidências sugerem ainda 

que a progressão da DP pode ser associada a déficits progressivos de força 

muscular, (BRIDGEWATER; SHARPE, 1998) o que contribui para a redução da 

capacidade ao exercício e da aptidão física (CANNING et al., 1997) e a um 

comportamento sedentário nesses indivíduos. 

 

 

1.1 Subtipos clínicos da Doença de Parkinson 

 

 

A grande heterogeneidade clínica entre pacientes com DP aponta para a 

existência de subtipos clínicos da doença (FOTLYNE; BRAYNE; BARKER, 2002). 

Em 1967, Hoehn e Yahr descreveram que o quadro clínico de um paciente pode ser 

dominado por tremor ou por rigidez e acinesia, fator que já indicava a existência de 

subtipos da doença (HOEHN; YAHR, 1967).  

Fotlyne, Brayne e Barker (2002) destacaram que a partir dos fenótipos 

clínicos da doença distinguem-se subgrupos clínicos predominantes: aparecimento 

precoce versus tardio da doença; dominância do tremor versus bradicinesia/rigidez. 

Os autores sugeriram ainda que os subtipos com base na idade do aparecimento da 

doença, a apresentação motora ou subseqüente fenótipo motor podem ser usadas 

futuramente para predizer a progressão da doença (FOTLYNE; BRAYNE; BARKER, 

2002). A caracterização do subtipo clínico a partir da idade de aparecimento e 

progressão da doença emerge em grande parte dos estudos sobre o tema, 
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caracterizando o subtipo “aparecimento precoce com progressão lenta” e o subtipo 

“aparecimento tardio com progressão mais rápida” da doença (VAN ROODEN et al., 

2010).  

Uma revisão sistemática realizada por Van Rooden et al.(2011) sugerem 

quatro subtipos distintos da DP. O subtipo 1 é caracterizado pela inclusão de 

pacientes relativamente jovens, com idade precoce de aparecimento da doença e 

baixa ingestão e exposição a medicação dopaminérgica; o subtipo 2 é caracterizado 

pela predominância de complicações motoras graves, com inclusão de pacientes 

jovens, com idade precoce de aparecimento da doença, freqüentes problemas de 

sono e sintomas depressivos, maior ingestão e exposição a medicação que os 

pacientes dos outros subtipos; o subtipo 3 caracterizado pela inclusão de pacientes 

relativamente idosos e com maior idade de aparecimento da doença, sem 

complicações motoras; e, por fim, o subtipo 4 caracterizado pela inclusão de 

pacientes idosos com idade avançada de aparecimento da doença e gravemente 

afetados na maioria dos domínios, com predominância de complicações motoras 

graves, embora o tremor seja relativamente suave (VAN ROODEN et al., 2011). 

Uma padronização na avaliação clínica dos indivíduos com DP em subtipos 

clínicos foi realizada por Schiess et al. (2000). Os autores se basearam em uma 

modificação do sistema de classificação proposto por Jankovic et al. (1990) e 

utilizaram partes da Unified Parkinson’s Disease Rating Scale para classificar os 

indivíduos com DP em três subtipos clínicos principais: tremor dominante; rígido-

acinético e misto (SCHIESS et al., 2000), reforçando o conceito de que 

características predominantes da doença podem distinguir os subgrupos clínicos. 

 

 

1.2 Fadiga e Doença de Parkinson 

 

 

A falta de uma definição consistente para a fadiga como a presença de vários 

subtipos (fadiga muscular, fadiga central, fadiga mental e fadiga física) representa 

um grande desafio para sua avaliação (FRIEDMAM et al., 2010). No entanto, a 

percepção de sentir-se cansado é uma queixa de fadiga habitual em indivíduos com 

DP, sendo essa fadiga subjetiva freqüentemente avaliada através de questionários 

específicos (LOU, 2009). 
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A fadiga é uma das queixas não motoras mais comuns dos indivíduos com 

DP (KARLSEN et al., 1999; ELBERS et al., 2009) e está associada com redução da 

qualidade de vida (LOU, 2009) e um estilo de vida mais sedentário (ERIKSEN; 

BRUUSGAARD, 2004; GARBER; FRIEDMAM, 2003). Freqüentemente, a fadiga 

aparece no curso inicial da doença e sua prevalência aumenta com a progressão da 

mesma, afetando até 58% dos indivíduos (ALVES; WENTZEL-LARSEN; LARSEN, 

2004). Por outro lado, alguns estudos não encontraram correlação entre a fadiga e a 

gravidade da doença (VAN HILTEN et al., 1993; GARBER; FRIEDMAM, 2003).  

Estudos recentes como o de Grace et al. (2007) verificaram que indivíduos  

com DP foram significativamente diferentes de indivíduos controles após avaliação 

com duas escalas de fadiga, sugerindo a presença de maior fadiga entre os 

pacientes com DP (GRACE et al., 2007). Em 2009, Elbers et al.  verificaram ainda 

que a fadiga é um dos sintomas neuropsiquiátricos de importante impacto no nível 

de atividade física diária dos indivíduos com DP (ELBERS et al., 2009). 

 

 

1.3 Atividade física e Doença de Parkinson 

 

 

 A atividade física, capacidade funcional e função física são atributos distintos, 

porém correlacionados; o grau em que as pessoas têm estes atributos pode ser 

medido com testes específicos. A atividade física é conceituada como qualquer 

movimento corporal voluntário, que resulta em gasto de energia acima dos níveis de 

repouso, e que inclui atividades físicas realizadas como parte da vida diária, 

ocupação, lazer, exercício e esporte (CASPERSEN; POWELL; 

CHRISTENSON,1985; CASPERSEN et al., 1989). Por outro lado, a capacidade 

funcional, medida com mais precisão através do consumo de oxigênio máximo (VO2 

max), é um atributo de saúde que é afetado pela atividade física regular ou 

inatividade (CASPERSEN et al., 1989). Função física refere-se à avaliação da 

capacidade de completar uma tarefa específica, refletindo a capacidade para realizar 

atividades de vida diária (CASPERSEN et al., 1989; GARBER; FRIEDMAM, 2003).  

Pesquisas recentes observaram que indivíduos com DP são 29% menos 

ativos que indivíduos saudáveis (NIMWEGEN et al., 2011). No entanto, a 

capacidade ao exercício de indivíduos com DP em fase iniciais da doença pode ser 
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comparável à de indivíduos sem a doença quando os sujeitos envolvidos mantêm 

certo nível de atividade física regular. Embora o padrão diário de atividade física  na 

fase inicial da doença pareça ser similar dos controles, (CANNING et al., 1997) isso 

tende a mudar com a progressão da doença (VAN HILTEN et al., 1993). 

Chastin et al. (2010) em um estudo exploratório avaliaram o comportamento 

sedentário entre indivíduos com DP avançada e indivíduos controles com a teoria de 

que o comportamento sedentário seria diferente entre essas populações em função 

da maior dificuldade de mobilidade dos pacientes com DP. No entanto, os indivíduos 

com DP (76,7% inativos) não foram significativamente diferentes dos indivíduos 

controles (71,5% inativos) no volume de comportamento sedentário, contrariando a 

hipótese de que as pessoas com DP adotam um estilo de vida mais sedentário 

(CHASTIN et al., 2010).  

Outro aspecto analisado por Elbers et al. (2009) foi de que a fadiga tem um 

impacto negativo no nível de atividade física diária de indivíduos com DP (ELBERS 

et al., 2009). Segundo Abrantes et al. (2012) um elevado nível de atividade física 

está relacionado a níveis mais baixos de sintomas neuropsiquiátricos como fadiga, 

apatia e depressão, dos quais a fadiga emerge como o fator que mais influencia o 

nível de atividade física. Porém, a intensidade deste efeito diminui quando outros 

sintomas, tais como a depressão, são considerados (ABRANTES et al., 2012). A 

associação entre fadiga e atividade física pode ser distorcida pela presença de 

depressão (ELBERS et al., 2009), mas a prevalência da fadiga nos indivíduos com 

DP parece se manter similar em pacientes com ou sem sintomas depressivos, 

disfunções cognitivas ou distúrbios do sono (KARLSEN et al., 1999). Outros estudos 

demonstraram que níveis de fadiga foram associados com níveis mais baixos de 

atividades físicas e de lazer, exercícios vigorosos menos freqüentes, menor 

execução de tarefas diárias e função física mais pobre, (GARBER; FRIEDMAM, 

2003) revelando reduzida participação em atividades esportivas com o início da DP e 

uma redução marcante na atividade física  com a progressão da doença (FERTL; 

DOPPELBAUER; AUFF, 1993).  

Estudos recentes investigam quais fatores poderiam influenciar e predizer o 

nível de atividade física de indivíduos com a DP (NIMWEGEN et al., 2011; DONTJE, 

et al. 2012). Tais estudos encontraram que a gravidade da doença, dificuldades na 

marcha, incapacidade nas AVDs e idade, dose diária de Levodopa, tempo gasto no 

teste de caminhada de seis minutos e comprometimento motor explicaram apenas 
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24% a 28% do nível de atividade física dos indivíduos com a doença (NIMWEGEN et 

al., 2011; DONTJE, et al. 2012).  

Em revisão sistemática, Hallal et al. (2007) verificaram que 93% dos estudos 

sobre medidas de atividade física na DP utilizaram questionários para tal avaliação, 

e que a maior parte de tais instrumentos foram criados pelos próprios autores 

(HALLAL et al., 2007). Até agora, a maioria dos estudos utilizaram questionários de 

auto-relato para esse fim, pois são recursos de baixo custo e de rápida aplicação. No 

entanto, esses questionários em geral costumam ser vulneráveis ao viés de memória 

e a superestimação (ELBERS et al., 2009; NIMWEGEN et al., 2011; Benedetti, 2007) 

O questionário Perfil de Atividade Humana foi empregado no estudo de 

Goulart et al. (2004) como instrumento de medida do desempenho funcional e nível 

de atividade física de indivíduos com DP nos estágios 1 e 3 dos Estágios de 

Incapacidade de Hoehn e Yahr, associado a outros testes como a velocidade da 

marcha (m/s) e a  velocidade para subir/descer escadas. Os resultados indicaram 

que pessoas em estágio inicial ou moderado da DP tendem a diminuir seu nível de 

atividade física mais rapidamente do que pessoas assintomáticas da mesma idade e 

revelou que a baixa aptidão física está presente nas fases inicial e moderada da 

doença e não apenas na fase avançada (GOULART et al., 2004). 

O Perfil de Atividade Humana é um instrumento confiável, traduzido e 

adaptado transculturalmente para o português (SOUZA; MAGALHÃES; TEIXEIRA-

SALMELA, 2006) capaz de avaliar o nível geral de atividade física baseado no 

desempenho auto-relatado em uma ampla variedade de populações e que pode ser 

aplicado em indivíduos com diferentes níveis funcionais, desde muito baixos até 

muito altos, sem risco de “efeito teto”, o que permite a discriminação entre diferentes 

níveis de habilidade funcional (SOUZA; MAGALHÃES; TEIXEIRA-SALMELA, 2006). 

Além disso, demonstra estabilidade nas respostas, indicando que as medidas podem 

ser reproduzidas em aplicações subseqüentes do teste (BENNELL et al., 2004; 

SOUZA; MAGALHÃES; TEIXEIRA-SALMELA, 2006). O instrumento também é 

capaz de discriminar os indivíduos em inativos, moderadamente ativos e ativos sem 

requerer cálculos complexos, (FIX; DAUGHTON, 1988) o que é importante quando 

se deseja uma classificação rápida do nível de aptidão física do entrevistado. 
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1.4 Justificativa do Estudo 

 

 

Indivíduos com DP são considerados menos ativos fisicamente devido aos 

sintomas motores, mentais e emocionais provenientes da doença (NIMWEGEN et 

al., 2011). Entre os sintomas não motores, a fadiga parece ser um fator fortemente 

associado ao nível de atividade física na DP (ABRANTES et al., 2012). Estudos 

demonstraram que há uma relação inversa entre fadiga e nível de atividade física 

nesses indivíduos, (GARBER; FRIEDMAM, 2003; ELBERS et al., 2009) embora 

hábitos sedentários possam influenciar essa relação (GARBER; FRIEDMAM, 2003). 

Embora a fadiga seja relatada por grande parte dos indivíduos com DP (ALVES; 

WENTZEL-LARSEN; LARSEN, 2004; FRIEDMAN et al., 2007), sua relação com a 

atividade física e outras características da doença não tem sido inteiramente 

avaliada. 

Estudos recentes investigaram quais fatores poderiam influenciar e predizer o 

nível de atividade física de indivíduos com a DP (NIMWEGEN et al., 2011; DONTJE, 

et al. 2012). Tais estudos encontraram que a gravidade da doença, dificuldades na 

marcha, incapacidade nas AVDs e idade, dose diária de Levodopa, tempo gasto no 

teste de caminhada de seis minutos e comprometimento motor explicam apenas de 

24% a 28% do nível de atividade física dos indivíduos com a doença (NIMWEGEN et 

al., 2011; DONTJE, et al. 2012).  

Várias características da DP tais como bradicinesia, tempo de evolução e subtipo 

clínico têm sido pouco exploradas na literatura para tentar explicar o nível de 

atividade física dos indivíduos com a DP. A bradicinesia, por exemplo, é o sintoma 

clínico mais comum e ocorre em 80% dos indivíduos (MORRIS, 2000). 

Considerando o fato de que estudos já existentes na literatura só conseguiram 

explicar 28% da variabilidade do nível de atividade física de indivíduos com DP, o 

objetivo deste estudo foi analisar quais fatores relacionados à doença e ao indivíduo 

poderiam predizer ou explicar o nível de atividade física de indivíduos com DP. A 

obtenção de tal informação é importante uma vez que alguns fatores podem ser 

modificados através de intervenção específica. 
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1.5        Objetivos do estudo 

 

 

Analisar quais fatores relacionados à DP (tempo de evolução, gravidade, 

subtipo clínico e bradicinesia) e ao indivíduo (idade, capacidade de realizar AVDs e 

fadiga) poderiam explicar o nível de atividade física dos indivíduos com DP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

2.1  Tipo do estudo 

 

 

Foi realizado um estudo transversal do tipo observacional, no qual foi 

investigado o nível de atividade física de indivíduos com DP mediante aplicação do 

questionário Perfil de Atividade Humana (PAH). O estudo foi realizado no 

Ambulatório de Distúrbios do Movimento do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). 

O estudo faz parte de um projeto de pesquisa de doutorado do Programa de 

Pós-graduação em Ciências da Reabilitação da EEFFTO/UFMG denominado 

PARÂMETROS METABÓLICOS E CARDIORRESPIRATÓRIOS AVALIADOS 

DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS EM INDIVÍDUOS COM 

DOENÇA DE PARKINSON, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG, 

parecer CAAE - 09817612.1.0000.5149 

 

 

2.2 Participantes 

 

 

 Os participantes do estudo foram recrutados no Ambulatório de Distúrbios do 

Movimento do Hospital das Clínicas da UFMG e na comunidade em geral.  

 

 

2.2.1 Critérios de inclusão e exclusão 

 

 

Foram incluídos no estudo indivíduos com DP idiopática diagnosticada pelo 

neurologista, com idade superior a 40 anos; classificados nos estágios 1 a 4 dos 

Estágios de Incapacidades de Hoehn e Yahr modificada (ANEXO A), em uso de 

medicação anti-parkinsoniana e que não apresentassem outros distúrbios 

neurológicos, alterações músculo-esqueléticas ou cardiovasculares. 
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2.3 Instrumentos de medida 
 

 

2.3.1 Ficha de identificação e avaliação 

 

 

Os participantes do estudo foram submetidos a uma avaliação inicial para 

coleta de dados no qual foram incluídas questões referentes à identificação, idade, 

medicação em uso, tempo de evolução da doença e doenças associadas. 

(APENDICE A) 

 

 

3.4.2 Estágios de Incapacidade de Hoenh e Yahr  

 

 

As questões referentes à gravidade da DP foram obtidas através dos Estágios 

de Incapacidade de Hoenh e Yahr (HY), que permite graduar a gravidade da doença 

e acompanhar sua progressão. É composta de cinco estágios, sendo o último 

classificado como o de maior incapacidade.  

Os pacientes classificados nos estágios I, II e III apresentam incapacidade 

leve a moderada, enquanto os que estão nos estágios IV e V apresentam 

incapacidade mais grave (HOEHN; YAHR, 1967; GOULART; PEREIRA, 2005).  

 

 

2.3.3 Unified Parkinson’s Disease Rating Scale  

 

 

A avaliação clínico-funcional dos indivíduos foi realizada através da Unified 

Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS), que é composta por quatro dimensões: 

atividade mental, comportamento e humor (dimensão I); atividades de vida diária 

(dimensão II); exploração motora (dimensão III) e complicações medicamentosas 

(dimensão IV). Cada item é subdividido em cinco subitens, que variam de zero a 

quatro, e quanto menor o escore melhor o estado do paciente (MARTINEZ-MARTÍN 
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et al., 1994). A escala avalia os sinais, sintomas e determinadas atividades dos 

pacientes por meio do auto-relato e da observação clínica (GOULART; PEREIRA, 

2005). Foram utilizados neste estudo os itens referentes à dimensão II e dimensão III 

da UPDRS. (ANEXO B)  

O escore de bradicinesia dos membros inferiores foi calculado usando a soma 

da pontuação dos itens agilidade das pernas (item 26), levantar de uma cadeira 

(item 27), marcha (item 29) e bradicinesia e hipocinesia (item 31) da UPDRS. 

Quanto maior a pontuação nesses itens, maior será a bradicinesia apresentada pelo 

individuo (ALLEN et al., 2009). 

 
 
2.3.4 Subtipos clínicos da Doença de Parkinson 

 

 

A classificação dos indivíduos com DP em subtipos clínicos tremor-dominante 

(T), rígido-acinético (RA) e misto (M) foi feita através da classificação dos subtipos 

clínicos da DP proposta por Schiess et al. (2000). Tal classificação considera itens 

das dimensões II e III da UPDRS, tais como presença do tremor, presença de 

rigidez, e movimentos como levantar de uma cadeira, entre outros. (ANEXO C) 

Cada participante recebeu uma pontuação média para o componente tremor e 

para o componente rígido-acinético. Para realizar a classificação em subtipos foi 

derivado um valor final calculado através da divisão do escore do tremor pelo escore 

rígido-acinético. Quando o valor obtido na razão foi maior que 1,0 o participante foi 

considerado do subtipo tremor; quando o valor obtido foi menor que 0,8 o 

participante foi considerado do subtipo rígido-acinético. O subtipo misto foi aquele 

com a razão entre 0,8 e 1,0.  (SCHIESS et al., 2000) 

 

 

2.3.5 Fadigue Severity Scale 

 

 

O Fadigue Severity Scale (FSS) é um questionário unidimensional 

autoaplicável de nove itens relativos a fadiga e graduados em uma escala de Likert 

de sete pontos dos quais apenas as respectivas extremidades são definidas. O 

número 1 da escala equivale a ''discordo completamente'' e o número 7 equivale a 
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''concordo completamente''. O escore total do FSS representa a pontuação média do 

indivíduo nos nove itens, resultando em uma pontuação entre 1 e 7 (FRIEDMAM et 

al., 2010), sendo que pontuações altas indicam um elevado nível de fadiga. (ANEXO 

D) 

O FSS é um questionário breve, fácil de administrar e apresenta adequada 

confiabilidade e consistência interna das respostas (HAGELL et al., 2006). Foi 

traduzido e validado para o português para indivíduos com DP (VALDERRAMAS; 

FERES; MELO, 2012). Definiu-se que os participantes com uma pontuação média 

de quatro ou mais apresentam fadiga significativa (HERLOFSON; LARSEN, 2002). 

 

 

2.3.6  Perfil de Atividade Humana  

 

 

O PAH foi utilizado para classificação do nível de atividade física dos 

indivíduos com DP. Trata-se de um instrumento confiável, traduzido e adaptado 

transculturalmente para o português (SOUZA; MAGALHÃES; TEIXEIRA-SALMELA, 

2006), capaz de avaliar o nível geral de atividade física baseado no desempenho 

auto-relatado em uma ampla variedade de populações clínicas: pessoas com dor 

crônica (FARREL; GIBSON; HELME, 1996), artrite reumatóide (BENNELL et al., 

2004), distúrbios neurológicos (TEIXEIRA-SALMELA; DEVARA; OLNEY, 2007) e 

idosos saudáveis (DAVIDSON; MORTON, 2007).O questionário fornece uma medida 

rápida e significativa da alteração dos níveis de energia (FIX; DAUGHTON, 1998), 

possibilitando comparações entre os níveis de atividade de populações saudáveis e 

populações com alguma disfunção, em qualquer faixa etária (SOUZA; MAGALHÃES; 

TEIXEIRA-SALMELA, 2006). Avalia várias atividades individuais e seu formato 

simples facilita uma rápida aplicação (BENNELL et al., 2004). O PAH classifica o 

indivíduo em inativo, moderadamente ativo ou ativo (ZAMPA, 2009). 

O PAH é composto por 94 itens de atividades rotineiras com diferentes níveis 

funcionais (SOUZA; MAGALHÃES; TEIXEIRA-SALMELA, 2006; DAVIDSON; 

MORTON, 2007). (ANEXO E) Para cada item, existem três respostas possíveis: 

“ainda faço”, caso o indivíduo realize a atividade sem ajuda; “parei de fazer”, caso 

ele realizava a atividade no passado, mas provavelmente não conseguiria realizá-la 

hoje; ou “nunca fiz”, caso o indivíduo nunca tenha realizado a atividade (SOUZA; 
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MAGALHÃES; TEIXEIRA-SALMELA, 2006; DAVIDSON; MORTON, 2007). As 

atividades incluem cuidados pessoais, tarefas domésticas, transporte, atividades 

sociais, de lazer e exercícios físicos. A disposição desses itens é graduada de 

acordo com o custo energético (METs), em atividades com nível funcional baixo 

(levantar e sentar em cadeira ou cama sem ajuda) a um nível funcional alto (correr 

4,8 quilômetros em menos de 30 minutos) (FIX; DAUGHTON,1998). Para garantir 

uma resposta confiável, é necessário o reforço da instrução inicial e o entrevistado 

deve responder se é capaz de cumprir o item, se for necessário, e não simplesmente 

se costuma ou não realizar tal atividade no seu dia-a-dia (SOUZA; MAGALHÃES; 

TEIXEIRA-SALMELA, 2006). 

Dois escores são calculados, sendo um deles o Escore Máximo de Atividade 

(EMA) e o outro, o Escore de Atividade Ajustado (EAA). O EMA corresponde à 

ultima numeração da atividade com a mais alta demanda de O2 que o indivíduo 

“ainda faz”, não sendo necessário cálculo matemático. O EAA é calculado 

subtraindo-se do EMA o número de itens que o indivíduo “parou de fazer”, anteriores 

ao último que ele “ainda faz” (SOUZA; MAGALHÃES; TEIXEIRA-SALMELA, 2006). 

Assim, o escore máximo seria 94, ou seja, atividade física máxima, e o mínimo, zero. 

O EMA é considerado uma medida do nível de atividade física, enquanto EAA, uma 

medida de funcionalidade física (JOHANSEN et al., 2001). O EAA fornece uma 

estimativa mais estável das atividades diárias, pois representa os níveis médios de 

equivalentes metabólicos gastos em um dia típico (ZAMPA, 2009). 

O participante foi classificado como inativo quando EAA era menor que 53; 

moderadamente ativo quando EAA estava entre 53 e 74 ou ativo quando EAA era 

maior que 74 (ZAMPA, 2009). 

 

 

2.4  Procedimentos e coleta de dados 

 

 

A avaliação inicial para a coleta de dados demográficos e clínicos como 

idade, medicação em uso, tempo de evolução da doença e patologias associadas foi 

realizada por meio de entrevista, através da aplicação de ficha de identificação. Os 

participantes foram informados sobre os objetivos do estudo e, aqueles elegíveis, 

foram submetidos a uma avaliação clínico-funcional através da UPDRS parcial e 
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verificada a classificação através da HY. Em seguida, o nível de atividade física dos 

participantes foi realizado através do EAA do PAH por um examinador treinado. 

Posteriormente, foi feita a classificação da amostra em subtipos da DP e pontuado o 

escore de bradicinesia a partir da UPDRS. Subseqüentemente foi aplicada a FSS 

para classificação do nível de fadiga. 

 

 

2.5 Análise dos dados 

 

 

Todas as análises foram feitas utilizando-se o programa R (versão 2.13.0). 

Estatísticas descritivas foram calculadas para as variáveis em questão. 

Primeiramente, uma análise de regressão linear simples foi realizada para verificar a 

relação entre o PAH como variável dependente e as variáveis independentes ou 

preditoras (idade, tempo de evolução da DP, UPDRS-motor, UPRDS-AVD, HY, 

subtipos clínicos, bradicinesia e fadiga). A variável subtipo clínico, por ser uma 

variável categórica com três categorias foi transformada em duas variáveis dummies. 

Em seguida, foi realizada uma análise de regressão linear múltipla, levando em 

consideração a significância (valor p < 0,05) das variáveis preditoras. Foi realizada 

uma análise multivariada com todas as nove variáveis.  

As variáveis significativas do modelo inicial (idade e UPDRS-AVD) foram 

utilizadas como base para outros modelos, adicionando-se outras variáveis, uma a 

uma até a definição do modelo final. Ao se adicionar a variável bradicinesia à idade 

e UPDRS-AVD, obteve-se um modelo significativo. No entanto, com a retirada da 

variável bradicinesia e inclusão da variável HY, também se chegou a outro modelo 

significativo, com capacidade de predição semelhante ao anterior (PORTNEY; 

WATKINS, 2000). 
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3 RESULTADOS 

 

 

3.1 Caracterização da amostra 

 

 

 Um total de 46 indivíduos com DP participaram deste estudo, sendo 29 

homens e 17 mulheres, com média de idade de 65,93 ± 12,15 anos [42 – 88]. A 

média do tempo de evolução da doença foi 11,10 ± 7,37 anos [2 – 38]. Desses, um 

(2%) foi classificado no estágio 1 da escala de HY; quatro (9%) no estágio 1,5; 21 

(46%) no estágio 2; seis (13%) no estágio 2,5; nove (19%) no estágio 3 e cinco 

(11%) no estágio 4. Vinte e quatro (52%) indivíduos foram classificados como 

subtipo rígido-acinético, 12 (26%) foram do subtipo tremor e 10 (22%) do subtipo 

misto. 56,5% dos participantes apresentaram fadiga significativa e, de acordo com a 

pontuação do EAA, 50% dos indivíduos foram considerados ativos, 19,6% 

moderadamente ativos e 30,4% inativos. 

 O escore obtido no FSS, na UPDRS-AVD e UPDRS-motora e no PAH estão 

apresentados na Tabela 1. 

 

 

 

TABELA 1 
Escores obtidos nos questionários avaliados 

 

Medida Média (desvio padrão) Mínimo-Máximo  

FSS 4 (2,11) 1 – 7   

UPDRS AVD 31,3 (17,35) 0 – 52  

UPDRS MOTOR 14,20 (8,76) 0 – 108   

PAH 63,78 (24,20) 0 – 94  

FSS: Fatigue Severity Scale; PAH: Perfil de Atividade Humana; UPDRS-AVD: Unified Parkinson’s 
Disease Rating Scale-Atividade de vida diária 
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3.2 Análise de regressão 

 

 

Os resultados da análise de regressão linear simples (univariada) estão 

dispostos na Tabela 2. As variáveis idade, tempo de evolução da DP, HY, UPDRS-

AVD, UPDRS-motora, bradicinesia e fadiga apresentaram associação significativa 

com o EAA do PAH. 

 

 

 

TABELA 2 
Associação entre as variáveis e o nível de atividade física  

através da análise de regressão univariada. 
 

Variável Estimativa  Intervalo de confiança (95%)  

IDADE -1.0838 (-1.5775, -0.5901)*  

TEMPO DP -1,3663 (-2.2487, -0.4839)*  

HY -23.238 (-30.037, -16.439)*  

UPDRS-AVD -2.0103 (-2.5693, -1.4513)*  

UPDRS-MOTOR -0.8913 (-1.2084, -0.5742)*  

RA -9.913 (-23.768, 3.942)  

T 4.353 (-11.705, 20.411)  

BRADICINESIA -3.7699 (-4.7962, -2.7436)*  

FADIGA -4.800 (-7.865,-1.735)*  

TEMPO DP: tempo de evolução da DP; HY: Estágios de Incapacidade de Hoehn & Yahr; UPDRS-
AVD: Unified Parkinson’s Disease Rating Scale-Atividade de vida diária; RA: variável dummie para o 
subtipo rígido/acinético; T: variável dummie para o subtipo tremor. 
* Relação significativa (p<0,05) entre as variáveis e o nível de atividade física (PAH). 

 

 

Os resultados da análise de regressão linear múltipla e os modelos propostos 

estão dispostos nas tabelas 3 e 4. Dois modelos foram propostos pela análise de 

regressão múltipla. No primeiro, as variáveis idade, UPDRS-AVD e HY explicaram 

76% do escore do EAA do PAH. No segundo, as variáveis idade, UPDRS-AVD e 

bradicinesia também explicaram 76% da variabilidade do EAA do PAH. 
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TABELA 3 
Valores da análise de regressão multivariada, com inclusão da HY. 

 
Variável Estimativa Intervalo de confiança (95%)  

IDADE -0.8123 (-1.1117, -0.5128)*  

UPDRS AVD -1.2040 (-1.7851, -0.6229)*  

HY -10,2984 (-17.2374, -3.3594)*  

Intercepto 159.2817   

R2 0.7633   

Equação de regressão: Y = 159.2817 – 0.8123 Xi – 1.2040 Xu – 10.2984 Xh 
Sendo Xi = idade; Xu = UPDRS AVD e Xh = HY  
R

2
 = Variabilidade explicada  * p<0,05 

 

 

 

TABELA 4 
Valores da análise de regressão multivariada, com inclusão da bradicinesia. 

 

Variável Estimativa Intervalo de confiança (95%)  

IDADE -0.8074 (-1.1100, -0.5048)*  

UPDRS AVD -1.1053 (-1.7552, -0.4554)*  

BRADICINESIA -1.7246 (-2.9441, -0.5051)*  

Intercepto 144.0337   

R2 0.7596   

Equação de regressão: Y = 144.0337 – 0,8074Xi – 1.1053Xu – 1.72246Xb 
Sendo Xi = idade; Xu = UPDRS AVD e Xb = bradicinesia 
R

2
 = Variabilidade explicada * p<0,05 
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4  DISCUSSÃO 

 

 

 No presente estudo, foram propostos dois modelos para explicar a 

variabilidade do nível de atividade física de indivíduos com DP: o primeiro, composto 

pelas variáveis idade, UPDRS-AVD e bradicinesia e, o segundo, pelas variáveis 

idade, UPDRS-AVD e gravidade da doença, avaliada pela HY. De acordo com o 

conhecimento dos autores, este foi o primeiro estudo que identificou a bradicinesia 

como um fator preditor do nível de atividade física de indivíduos com DP. Os dois 

modelos encontrados apresentaram capacidade de predizer 76% da variabilidade do 

nível de atividade física, avaliado pelo EAA do PAH. O nível de atividade física tem 

sido associado a vários fatores relacionados à doença e ao indivíduo. Os achados 

do presente estudo corroboram com tal afirmação. Algumas variáveis não entraram 

no modelo proposto nesse estudo e, portanto, não foram capazes de explicar a 

variabilidade do nível de atividade física avaliado pelo PAH. Foram elas: tempo de 

evolução da doença, UPDRS motor, subtipos clínicos e fadiga. 

 Existem poucos estudos na literatura que buscaram estudar fatores 

determinantes do nível de atividade física de indivíduos com DP. Nimwegen et al. 

(2011) observaram que a maior gravidade da doença, déficit de marcha e 

incapacidade em realizar AVDs foram capazes de predizer 24% da variabilidade do 

nível de atividade física diário dos pacientes. Os resultados do presente estudo 

foram semelhantes ao do estudo de Nimwegen et al. (2011) ao apontar a 

incapacidade em realizar AVDs e a gravidade da doença como preditores do nível 

de atividade física em indivíduos com DP que, associados à idade, explicaram uma 

porcentagem muito mais alta de tal variabilidade. Em estudo realizado recentemente 

por Dontje et al. (2013), a idade, a dose diária de Levodopa, o tempo gasto no teste 

de caminhada de seis minutos e o escore da UPDRS motora foram capazes de 

explicar 28% do nível de atividade física diária, avaliados através de um monitor de 

atividade física. Diferentemente do presente estudo e assim como o estudo de 

NIMWEGEN et al. (2011), os autores analisaram o nível de atividade física diário de 

indivíduos sedentários com DP (DONTJE et al., 2013).  

 A idade mostrou ser um fator determinante do nível de atividade física no 

presente estudo, como apontado recentemente na literatura (DONTJE et al. 2013). 

Vários estudos demonstraram que a idade influencia a progressão clínica da DP 
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(LEE et al., 1994; LEVY et al., 2007; LEVY et al. 2005). O aumento da idade está 

associado a uma progressão do déficit motor, a redução da responsividade ao 

tratamento a base de Levodopa, a déficits posturais, de marcha e cognitivos mais 

graves em pacientes com DP. Além disso, sugere-se que a idade possa exercer um 

papel substancial na patogênese da doença, através de interações com a doença e 

com estruturas não dopaminérgicas (LEVY et al., 2007). A redução do nível de 

atividade física pode não estar relacionado somente às alterações decorrentes da 

doença, mas também ao nível de imobilidade e sedentarismo de  indivíduos idosos 

em geral (POTTER et al.,1995), uma vez que o processo de envelhecimento por si é 

caracterizado por um declínio na aptidão física e no desempenho funcional 

(MATSUDO; MATSUDO, 1992). A influência da idade no nível de atividade física de 

indivíduos com DP fica evidenciada pelos resultados do presente estudo, uma vez 

que a idade fez parte do modelo que explicam a variabilidade do PAH. 

 A capacidade de realizar AVDs também se mostrou um fator preditor do nível 

de atividade física de indivíduos com DP no presente estudo, assim como no estudo 

realizado por Nimwegen et al. (2011). Shulman et al. (2008) mostraram que existe 

uma relação entre gravidade da doença, avaliada pela UPDRS e incapacidade em 

realizar AVDs e Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs). Uma maior perda 

da independência funcional foi associada a um escore mais alto na UPDRS 

(dimensões I, II e III) e uma classificação em estágios mais graves na HY. Da 

mesma forma, quanto maior a gravidade da doença, mais freqüentes são os relatos 

de necessidade de ajuda em AVDs e AIVDs. Os primeiros relatos dos pacientes são 

de dificuldade na marcha, seguida por problemas com uma série de atividades 

diárias marcha-dependentes, incluindo o trabalho doméstico, vestir e realizar 

transferências (SHULMAN et al., 2008). Tais achados corroboram com os resultados 

do presente estudo, uma vez que a piora na capacidade de realizar as AVDs se 

associou a um pior desempenho motor. Além disso, AVDs são atividades 

normalmente quantificadas em instrumentos para avaliação do nível de atividade 

física, inclusive o instrumento utilizado nesse estudo. 

No presente estudo, dois modelos foram criados devido à impossibilidade de 

se definir estatisticamente qual dentre as seguintes variáveis seria o melhor preditor 

do nível de atividade física de indivíduos com DP: a gravidade da doença avaliada 

através da HY ou a bradicinesia. A inclusão da gravidade da doença através da 

escala de HY como um preditor do nível de atividade física está de acordo com 
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achados de outros estudos. No estudo de Nimwegen et al. (2011), a gravidade da 

doença foi obtida através da escala de HY e da UPDRS, formando um domínio 

“gravidade da doença”, que foi considerado um fator preditor do nível de atividade 

física. No estudo de Dontje et al. (2013) a gravidade da doença, nesse caso avaliada 

pela UPDRS-motora, também fez parte do modelo de predição.  

 A escala de HY tem sido amplamente utilizada como uma escala de 

classificação clínica, descrevendo categorias amplas de disfunção motora na DP. 

Entre suas vantagens, ela é simples e de fácil aplicação. A progressão nos estágios 

da escala de HY se correlacionam com o declínio motor e deterioração da qualidade 

de vida. Por outro lado, devido à sua simplicidade, a escala não é ampla e ao focar 

em itens como a doença uni ou bilateral e presença ou ausência de déficit no reflexo 

postural, não considera devidamente outros aspectos da doença (GOETZ et.al., 

2004). No entanto, altas correlações entre a HY e outros índices de função ao longo 

dos cinco estágios sugerem que os problemas inerentes à escala não são 

suficientes para impactar a sua aplicação em grandes populações de pacientes com 

a DP (GOETZ et.al., 2004). 

 A bradicinesia é considerada o sintoma mais incapacitante da doença, e está 

relacionado à habilidade do indivíduo em realizar várias tarefas como andar, 

escrever, girar, movimentar-se na cama (MORRIS, 2000). Tais tarefas estão 

intimamente ligadas ao nível de atividade física de indivíduos com DP e como 

observado no atual estudo, a bradicinesia pode ser incluída dentre os fatores que 

explicaram o nível de atividade física desses indivíduos. Além disso, a bradicinesia é 

um importante alvo terapêutico e de diagnóstico na DP. Ela tem se tornado um 

resultado importante e independente em pesquisas clínicas, obtido pela soma de 

alguns itens da UPDRS motora (ESPAY et al., 2009).  

 A relação entre a gravidade da doença e a bradicinesia já foi explorada na 

literatura. Espay et al. (2009) sugeriram que déficits de amplitude e velocidade do 

movimento podem ser dissociados, com diferentes aspectos funcionais na DP. Em 

estudo realizado por Won Kin et al. (2012) sobre bradicinesia de membros inferiores, 

todos os escores clínicos, incluindo o escore na UPDRS-motora, apresentaram 

maior correlação com a velocidade do que com a amplitude de movimento (WON 

KIN et al., 2012). Além disso, um efeito de interação da duração da doença e da 

idade na bradicinesia já foi relatado na literatura (LEVY et al., 2005). Estes achados 

indicam que a bradicinesia de membros inferiores, assim como a avaliada no 
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presente estudo, está correlacionada com a presença de déficit motor em indivíduos 

com DP. Portanto, levando-se em consideração a já demonstrada associação entre 

a bradicinesia e a gravidade da doença, e a impossibilidade de se definir qual é o 

melhor modelo que explica o nível de atividade física de indivíduos com DP nesse 

estudo, sugere-se que novos estudos investiguem uma possível e maior influência 

da bradicinesia como principal fator preditivo do nível de atividade física de 

indivíduos com DP. 

 No presente estudo, as variáveis tempo de evolução da doença, UPDRS 

motor, subtipos clínicos e fadiga não participaram do modelo de predição. A 

influência da idade no nível de atividade física, em detrimento ao tempo de evolução 

da doença foi apontada por uma série de autores (LEVY et al. 2007; POTTER et 

al.,1995). A redução do nível de atividade física encontrado nos indivíduos com DP 

pode não estar relacionada somente às alterações decorrentes da doença, mas a 

alterações presentes nos indivíduos idosos em geral (POTTER et al.,1995). Além 

disso, o determinante mais importante da progressão clínica da DP é o avanço da 

idade e não a duração da doença (LEVY et al. 2007). Estes achados condizem com 

o observado no atual estudo onde a idade e não o tempo de evolução da doença se 

mostrou mais relacionada ao nível de atividade física dos pacientes com DP.   

 A UPDRS-motora não foi considerada um fator preditor do nível de atividade 

física de indivíduos com DP. Os achados do presente estudo, em que a escala de 

HY foi o fator preditor incluído no modelo, diferem do observado na literatura. A 

UPDRS-motora foi apontada como um fator preditor do nível de atividade física de 

indivíduos com DP no estudo realizado por Dotje et al. (2013) e também no estudo 

de Nimwegen et al. (2011), em associação com a HY. No entanto, as duas escalas 

podem indicar um mesmo atributo, ou seja, a gravidade da DP. Além disso, os 

subtipos clínicos da DP também não foram considerados preditores do nível de 

atividade física dos indivíduos com DP. Assim como a bradicinesia, foi a primeira vez 

que se utilizou a classificação em subtipos clínicos como possível fator preditor do 

nível de atividade física de tais indivíduos. Apesar da heterogeneidade clínica entre 

os pacientes com DP ser uma discussão antiga (HOEHN; YAHR, 1967) e indicar a 

existência de subtipos clínicos da doença, a classificação dos indivíduos com DP em 

subtipos é controverso e necessita melhor definição. Vários autores propuseram 

classificações de subtipos de acordo com certas características da doença 

(SCHIESS et al., 2000; STEBBINS et al., 2013; VAN ROODEN et al., 2011), mas 
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qual deve ser a melhor classificação ainda não está estabelecido. É possível que tal 

aspecto tenha interferido na capacidade da classificação em subtipos utilizada 

(SCHIESS et al., 2000) em explicar o nível de atividade física dos indivíduos. 

 Finalmente, ao contrário do esperado, a fadiga não se mostrou um fator 

preditor do nível de atividade física de indivíduos com DP. A relação entre fadiga e 

medidas de atividade física têm se revelado intrigante. Pacientes que tem mais 

fadiga se movem menos, mas se a fadiga é a causa da inatividade física ou se é o 

resultado de um estilo de vida sedentário ainda é incerto (GARBER; FRIEDMAN, 

2003).  Estudos pioneiros na avaliação da fadiga na DP não encontraram relação 

entre este sintoma e a gravidade da doença (FRIEDMAN; FRIEDMAN, 1993; 

KARLSEN et al., 1999) e nem com o nível de atividade física (HOFF et al., 1997). 

Estudos mais recentes observaram uma relação entre a fadiga e a evolução da DP 

(avaliada através da escala de HY) e confirmaram a alta prevalência da fadiga em 

indivíduos com DP (ALVES; WENTZEL-LARSEN; LARSEN, 2004). Garber e 

Friedman (2003) observaram que níveis mais altos de fadiga estão associados a um 

menor nível de atividade física e de lazer, menor tempo de exercício vigoroso, menor 

tempo gasto realizando tarefas do dia a dia e menor função física.  

  Em revisão realizada em 2007, Friedman et al. ressaltaram que o impacto da 

fadiga na incapacidade de indivíduos com DP ainda permanece obscuro. Não se 

sabe ainda se a fadiga representa o resultado de déficits específicos da DP, como a 

disfunção motora, ou se ela é uma outra classe de déficit que leva à incapacidade 

nesses indivíduos (FRIEDMAN et al., 2007). Elbers et al. (2009) observaram que 

pacientes com DP que apresentam altos índices de fadiga são menos ativos 

fisicamente, no entanto, a variabilidade do nível de atividade física explicada pela 

fadiga foi pequena (apenas 2%). Os achados do estudo de Elbers et al. (2009) e 

aqueles do presente estudo sugerem que a fadiga pode ser um sintoma 

independente na DP, que não é capaz de predizer o nível de atividade física e pode 

ser apenas um fator minoritário dentro do complexo de fatores que afetam o nível de 

atividade física de indivíduos com DP. 

 O presente estudo apresentou limitações. Ele não foi capaz de definir qual 

das variáveis (HY e bradicinesia) melhor prediz o nível de atividade física dos 

indivíduos com DP. Isso se deve, provavelmente, a uma forte associação entre as 

duas variáveis, mostrando a mesma porcentagem de variabilidade explicada do 

PAH, em dois modelos. Uma vez que a escala de HY é um indicador de 
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incapacidade motora, e a relação entre essa escala e o índice de bradicinesia 

mostrou alta associação na análise univariada, a grande influencia da bradicinesia 

na HY e/ou vice-versa pode justificar a dificuldade em se definir qual a melhor 

variável preditora no estudo, considerando o número amostral estudado. Portanto, 

novas análises com amostra maior seriam necessárias para definir qual dentre essas 

variáveis é a melhor preditora do nível de atividade física, em indivíduos com DP. 

Por outro lado, é importante considerar o instrumento utilizado para a avaliação do 

nível de atividade física no presente estudo. O PAH é capaz de discriminar os 

indivíduos em inativos, moderadamente ativos e ativos sem requerer cálculos 

complexos (FIX; DAUGHTON, 1988). Além disso, um instrumento de medida de 

atividade física deve avaliar não apenas atividades ativas, mas também atividades 

sedentárias, baseado na enorme proporção de tempo gasto em atividades 

sedentárias (83%) por indivíduos com DP (JONES et al,. 2012). Este problema é 

minimizado com a utilização do PAH, que apresenta desde atividades sedentárias 

como “ouvir rádio” até atividades vigorosas como “correr 4,8 Km em 30 minutos”. 

Entretanto, como o PAH é um questionário de auto-relato é possível que tenha 

ocorrido nesse estudo uma superestimação das respostas na avaliação do nível de 

atividade física dos participantes. 

 Os achados do presente estudo indicaram que o nível de atividade física foi 

em parte explicado por fatores que não podem ser modificados como a idade, mas 

também por fatores passíveis de modificação como a habilidade em AVDs e a 

bradicinesia. Programas de reabilitação que proponham treinamentos para melhora 

desses parâmetros com objetivo de incremento no nível de atividade física devem 

ser considerados. Como a inatividade física tem várias conseqüências adversas, são 

necessários estudos para desenvolver programas de exercício seguros e eficazes 

para pacientes com DP. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

 A variabilidade do nível de atividade física de indivíduos com DP foi explicada 

em 76% pela idade, capacidade de realização de AVDs e gravidade da doença (HY) 

ou pela bradicinesia. Ao contrário do esperado, o tempo de evolução da doença, a 

UPDRS-motora, os subtipos clínicos da doença e a fadiga, não foram capazes de 

explicar tal variabilidade.  
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APÊNDICE A - Ficha de identificação e avaliação 

 

 

Projeto de Pesquisa: Fatores Determinantes do Nível de Atividade Físico em indivíduos com 
Doença de Parkinson 
Pesquisadora: Lysandra Nogueira de Araújo 
Orientadora: Fátima Valéria Rodrigues de Paula, Ph.D. Depto de Fisioterapia - UFMG  
Co-orientadora: Raquel de Carvalho Lana, doutoranda do Programa de Pós-graduação em 
Ciências da Reabilitação – UFMG. 

 
Data: _________________ 

1. Dados de identificação:  
 
Nome: ____________________________________________Sexo:_____Idade: ________  

Data de nascimento: _______________________ 

Endereço: ___________________________________________Tel: _______________ 

 
2. Ocupação: _____________________________________ 
 
3. Intervenções cirúrgicas: ______________________________________________ 
 
4. Patologias associadas: 
 
( ) alterações auditivas ( ) alterações visuais ( ) vestibulopatias ( ) Hipertensão ( ) Infarto ( ) 

Sopro( ) Insuficiência Cardíaca ( ) Arritmias ( ) Pneumonia ( ) Bronquite ( ) Asma  

( ) Enfisema ( ) TBC AVE  ( ) Doenças Neuromusculares  ) Artrite ( )Osteoartrose   

( ) Diabetes Mellitus ( ) Dislipidemia( ) Osteoporose ( ) Gota ( ) Lupus  

( )  outras: _____________________________________________________________ 

 
5. Medicações em uso (nome/dose/horário/duração): 
___________________________________________________________________ 
 
6. Tempo de evolução da doença (anos) ____________________ 
 
7. Pratica atividade física regularmente? ( )não ( )sim  Qual e com que freqüência: 
___________________________________________________________________ 
 
8. Estágio na Escala de incapacidade de Hoehn e Yahr modificada: _____________ 
 
9. UPDRS: __________________________________________________________ 
 
10. Subtipo Clínico: ___________________________________________________ 
 
11. PAH: ____________________________________________________________ 
 
12. Fadiga: ____________________________________________________________ 
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ANEXO A - Estágios de Incapacidade de Hoenh e Yahr (HY) 

 
 
ESTÁGIO 0 = NENHUM SINAL DA DOENÇA. 
ESTÁGIO 1 = DOENÇA UNILATERAL. 
ESTÁGIO 1,5 = ENVOLVIMENTO UNILATERAL E AXIAL. 
ESTÁGIO 2 = DOENÇA BILATERAL SEM COMPROMETER O EQUILÍBRIO. 
ESTÁGIO 3 = DOENÇA BILATERAL DE LEVE A MODERADA, ALGUMA INSTABILIDADE 
POSTURAL, FISICAMENTE INDEPENDENTE. 
ESTÁGIO 4 = INCAPACIDADE GRAVE, AINDA CAPAZ DE FICAR ERETO SEM AJUDA. 
ESTÁGIO 5 = PRESO À CADEIRA DE RODAS OU LEITO. NECESSITA DE AJUDA. 

 
 

Fonte: SCHENKMAN, M. L. Spinal Movement and Performance of a Standing Reach Task in 
Participants With and Without Parkinson Disease. Physical Therapy, vol.81, n.8, p.1400-
1411, 2001. 
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ANEXO B- Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) 

 
 

II - ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA (Especificar para ON/OFF)  

 Linguagem falada.  
0= Normal 

1= Levemente afetada. Sem dificuldades para ser compreendido.  

2= Alteração moderada. Em algumas ocasiões é necessário pedir para repetir o que 
disse. 

3= Alteração grave. Freqüentemente é necessário pedir para repetir o que está 
falando. 

4= Ininteligível na maioria das vezes.  
 
 Sialorréia  

0= Normal  

1= Aumento leve da saliva, mas evidente na boca; pode ocorrer noturna  

2= Aumento moderado da saliva, pode ter uma baba mínima.  
3= Aumento marcante da saliva com alguma baba.  
4= Baba marcante que requer uso de lenços.  
 

 Deglutição  

0= Normal  
1= Engasga raramente.  

2= Engasga de forma esporádica.  

3= Requer alimentos macios.  

4= Requer alimentação por sonda nasogástrica ou gastrotomia.  

 
 Escrita  
0= NormaI  
1= Ligeiramente lenta ou pequena.  

2= Moderadamente lenta ou pequena. Todas as palavras são legíveis.  

3= Alteração grave, nem todas as palavras são legíveis.  
4= A maioria das palavras são ilegíveis.  
 
 Corte de alimentos e manejo de talheres  
0= Normal  
1= Um pouco lento e torpe, mas não necessita de ajuda.  
2= Pode cortar a maioria dos alimentos, ainda que de um modo torpe e lento; precisa de 
certa ajuda.  
3= Os alimentos devem ser cortados por outra pessoa, porém, pode alimentar-se 
lentamente.  
4= Necessita que o alimentem.  
 
 Vestir-se  

0= Normal 
1= um pouco lento, apesar de não necessitar de ajuda.  
2= Em algumas ocasiões necessita ajuda para abotoar e colocar os braços nas mangas.  
3= Requer uma ajuda considerável, porém consegue fazer algumas coisas sozinho.  
4= Precisa de ajuda completa.  
 
 Higiene  

0= Normal  
1= Um pouco lento, mas não precisa de ajuda.  
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2= Precisa de ajuda para se barbear ou tomar banho, ou é muito lento nos cuidados de 
higiene.  
3= Requer ajuda para lavar-se, escovar os dentes, pentear-se e ir ao banheiro.  
4= Precisa de cateter de Foley e outras medidas mecânicas.  
 

 Dar a volta na cama ou arrumar os lençóis 

0= Normal  
1= Um pouco lento e torpe, mas não precisa de ajuda.  
2= Pode dar a volta sozinho ou arrumar os lençóis, ainda que com grande dificuldade.  
3= Pode tentar, mas não dá a volta nem arruma os lençóis sozinho.  
4= Ajuda total.  
 
 Quedas (sem relação com bloqueio/ congelamento ou "freezing")  
0= Nenhuma  
1= Quedas infrequentes.  
2= Quedas Ocasionais, menos de uma vez por dia.  

3= Quedas uma vez por dia em média.  
4= Quedas mais de uma vez por dia.  
 
 Bloqueio / congelamento durante a marcha:  

0= Nenhum.  
1= Bloqueio /congelamento pouco freqüente durante a marcha; pode experimentar uma 
vacilação ao começar a andar ("start-hesitation") 
2= Bloqueio /congelamento esporádico durante a marcha.  
3= Bloqueio /congelamento freqüente, que ocasionalmente levam a quedas.  
4= Quedas freqüentes causadas por bloqueio /congelamento 
 
 Marcha  
0= Normal.  
1= Dificuldade leve. Pode não ocorrer balanceio dos braços ou tender a arrastar uma perna.  
2= Dificuldade moderada, porém necessita de pouca ou nenhuma ajuda.  
3= Alterações graves da marcha, com necessidade de ajuda.  
4= A marcha é impossível, ainda que com ajuda.  
 
 Tremor  
0= Ausente.  
1= Leve e pouco freqüente.  
2= Moderado, incomodo para o paciente.  
3= Grave, dificulta muitas atividades.  
4= Marcante, dificulta a maioria das atividades. 
  
 Moléstias sensitivas relacionadas com o parkinsonismo.  
0= Nenhuma.  
1= Em algumas ocasiões, tem edema, formigamento ou dor leve.  
2= Freqüentemente tem edema, formigamento ou dor, não preocupantes.  
3= Freqüentes sensações dolorosas.  
4= Dor muito intensa.  
 
III - EXPLORACÃO MOTORA  
 
 Linguagem falada  
0= Normal.  
1= Leve perda de expressão dicção e/ou volume da voz.  
2= Monótona, arrastada, mas compreensível; alteração moderada.  
3= Alteração marcada, difícil de entender.  
4= Ininteligível  
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 Expressão facial  
0= Normal  
1= Hiponímia mínima; poderia ser normal ("cara de jogador de pôquer").  
2= Diminuição leve mas claramente anormal da expressão facial.  
3= Hiponímia moderada; lábios separados em algumas ocasiões.  
4= Face fixa ou em máscara, perda grave ou total da expressão facial, lábios separados 0,6 

cm ou mais. 

 
 Tremor em repouso;  
0= Ausente.  
1= Leve e pouco freqüente  
2= De pequena amplitude e continuo ou de amplitude moderada e aparição intermitente.  
3= De amplitude moderada e presente quase continuamente.  
4= De amplitude marcada e presente quase continuamente.  
 

 Tremor de ação ou postural das mãos:  

0= Ausente  
1=Leve; presente durante a atividade  
2=De amplitude moderada, presente durante a atividade.  
3=De amplitude moderada, presente ao manter uma postura assim como durante a 
atividade.  
4=De amplitude marcada, dificulta a alimentação.  
 
  Rigidez: (Avaliada através da mobilização passiva das articulações maiores, com o 

paciente sentado e relaxado. Não avaliar o fenômeno da roda denteada).  
0= Ausente  
1=Leve só percebida quando ativada por movimentos contralaterais ou outros movimentos.  
2= Leve a moderada.  
3= Marcada, mas permite alcançar facilmente a máxima amplitude de movimento.  
4= Grave, a máxima amplitude do movimento é alcançada com dificuldade.  
 
 Destreza digital. (O paciente bate o polegar contra o indicador rápida e 

sucessivamente com a maior amplitude possível; cada mão separadamente).  
0= Normal  
l= Ligeiramente lento e/ou redução da amplitude.  
2= Alteração moderada. Fadiga clara e precoce. O movimento pode se deter 
ocasionalmente.  
3= Alteração grave. Freqüente indecisão ao iniciar o movimento ou paradas enquanto 
realiza o movimento.  
4= Apenas pode realizar o exercício.  
 
 Movimentos das mãos. (O paciente abre e fecha a mão rápida e sucessivamente 

com a maior amplitude possível; cada mão separadamente).  
0= Normal  
l= Lentidão leve e/ou redução da amplitude.  
2= Alteração moderada. Fadiga clara e precoce. O movimento pode se deter 
ocasionalmente.  
3= Alteração grave. Freqüente indecisão em iniciar o movimento ou paradas enquanto 
realiza o movimento.  
4= Apenas pode realizar o exercício.  
 
 Movimentos das mãos rápidos e alternantes: (Movimentos de pronação-supinação, 

vertical ou horizontalmente com a maior amplitude possível e ambas as mãos 
simultaneamente).  

0= Normal  
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l= Lentidão leve e/ou redução da amplitude 

2= Alteração moderada. Fadiga clara e precoce. O movimento pode se deter 
ocasionalmente.  

3= Alteração grave. Freqüente indecisão ao iniciar o movimento ou paradas enquanto 

realiza o movimento.  
4= Apenas pode realizar o exercício.  
 
 Agilidade das pernas: (O paciente bate o calcanhar contra o solo em sucessão 

rápida, levantando a perna por completo. A amplitude deveria situar-se em 7 a 8 cm.) 
0= Normal  
1= Lentidão leve e/ou redução da amplitude. 
2=Alteração moderada. Fadiga clara e precoce. O movimento pode se deter 
ocasionalmente.  
3= Alteração grave. Freqüente indecisão ao iniciar o movimento ou paradas enquanto 
realiza o movimento.  
4= Apenas pode realizar o exercício.  
 
 Levantar de uma cadeira. (O paciente tenta levantar-se de uma cadeira de madeira 

ou metal de encosto vertical mantendo os braços cruzados sobre o tórax)  
0= Normal 
1=Lento ou necessita de mais de uma tentativa.  
2= Levanta-se com apoio nos braços da cadeira.  
3= Tende a cair para trás e pode tentar várias vezes ainda que se levante sem ajuda.  

4= Não pode se levantar da cadeira sem ajuda.  

 
 Postura  
0= Erguido normalmente.  
1 = Não totalmente erguido, levemente encurvado, pode ser normal em pessoas idosas.  
2= Postura moderadamente encurvada, claramente anormal, pode estar inclinado 
ligeiramente para um lado.  
3=Postura intensamente encurvada com cifose; pode estar inclinado moderadamente para 
um lado.  
4=Flexão marcada com extrema alteração postural 
 

 Marcha 

0= Normal 
1= A marcha é lenta, pode arrastar os pés e os passos podem ser curtos, mas não existe 
propulsão nem festinação.  
2= Caminha com dificuldade, mas necessita pouca ou nenhuma ajuda; pode existir certa 
festinação, passos curtos ou propulsão.  
3=Grave transtorno da marcha que exige ajuda.  
4=A marcha é impossível, ainda que com ajuda.  
 
 Estabilidade postural (Observa-se a resposta a um deslocamento súbito para trás, 

provocado por um empurrão nos ombros, estando o paciente em pé. cornos olhos 
abertos e os pés ligeiramente separados. Avisar o paciente previamente)  

0= Normal  
1=Retropulsão, ainda que se recupera sem ajuda.  
2=Ausência de reflexo postural; poderia ter caído se o avaliador não impedisse.  

3= Muito instável; tendência a perder o equilíbrio espontaneamente.  
4= Incapaz de manter-se de pé sem ajuda.  
 
 Bradicinesia e hipocinesia. (Combinação de lentidão, indecisão, diminuição da 

oscilação dos braços, redução da amplitude dos movimentos e escassez de movimentos 
em geral).  
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0= Ausente  
1= Lentidão mínima, dando ao movimento um caráter decidido; poderia se normal em 
algumas pessoas. Amplitude possivelmente reduzida.  
2= Grau leve de lentidão e escassez de movimentos; evidentemente anormal. Pode haver 
diminuição da amplitude.  
3= Lentidão moderada, pobreza de movimentos ou amplitude reduzida dos mesmos.  
4= Lentidão marcada e pobreza de movimentos com amplitude reduzida dos mesmos.  
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ANEXO C- Escala de Classificação dos Subtipos Clínicos da Doença de 

Parkinson 

 
 
I. TREMOR GLOBAL SCORE: MEAN OF NINE ITEMS FROM UPDRS, ALL INDICES ARE RATED IN 
THE OFFSTATE 

 
1.By history, left arm tremor: 
0=absent 
1=slight/infrequent 
2=moderate/bothersome 
3=severe/interferes with many activities 
4=marked/interferes with most activities 
 
2.By history, right arm tremor: 
0=absent 
1=slight/infrequent 
2=moderate/bothersome 
3=severe/interferes with many activities 
4=marked/interferes with most activities 
 
3.On exam, tremor at rest of face, lips or chin/jaw: 
0=absent 
1=slight/infrequent 
2=moderate amplitude/intermittent 
3=moderate in amplitude/ mostly present 
4=marked amplitude/ mostly present 
 
4. On exam, tremor at rest of right upper extremity (RUE) 
0=absent 
1=slight/infrequent 
2=moderate amplitude/intermittent 
3=moderate in amplitude/ mostly present 
4=marked amplitude/ mostly present 
 
5. On exam, tremor at rest of left upper extremity (LUE) 
0=absent 
1=slight/infrequent 
2=moderate amplitude/intermittent 
3=moderate in amplitude/ mostly present 
4=marked amplitude/ mostly present 
 
6. On exam, tremor at rest of right lower extremity (RLE) 
0=absent 
1=slight/infrequent 
2=moderate amplitude/intermittent 
3=moderate in amplitude/ mostly present 
4=marked amplitude/ mostly present 
. 
7. On exam, tremor at rest of left lower extremity (LLE) 
0=absent 
1=slight/infrequent 
2=moderate amplitude/intermittent 
3=moderate in amplitude/ mostly present 
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4=marked amplitude/ mostly present 
 
8. On exam, presence of action or postural tremor in RUE 
0=absent 
1=slight/infrequent 
2=moderate amplitude/present with action 
3=moderate amplitude/present with posture and action 
4=marked amplitude/interferes with feeding 
 
9. On exam, presence of action or postural tremor in LUE 
0=absent 
1=slight/infrequent 
2=moderate amplitude/present with action 
3=moderate amplitude/present with posture and action 
4=marked amplitude/interferes with feeding 
 
TREMOR SUM=—/9    MEAN TREMOR SCORE= 
 
II. AKINETIC/RIGID GOBAL SCORE: MEAN OF 12 UPDRS ITEMS, RATED IN THE OFF STATE 

 
1.Rigidity in neck (patient relaxed and seated, examine by passive range of motion) 
0=absent 
1=slight 
2=mild to moderate 
3=marked 
4=severe, difficult to achieve full range 
 
2. Rigidity in RUE (patient relaxed and seated, examine by passive range of motion) 
0=absent 
1=slight 
2=mild to moderate 
3=marked 
4=severe, difficult to achieve full range 
 
3. Rigidity in LUE (patient relaxed and seated, examine by passive range of motion) 
0=absent 
1=slight 
2=mild to moderate 
3=marked 
4=severe, difficult to achieve full range 
 
4. Rigidity in RLE (patient relaxed and seated, examine by passive range of motion) 
0=absent 
1=slight 
2=mild to moderate 
3=marked 
4=severe, difficult to achieve full range 
. 
5. Rigidity in LLE (patient relaxed and seated, examine by passive range of motion) 
0=absent 
1=slight 
2=mild to moderate 
3=marked 
4=severe, difficult to achieve full range 
6. Hand movements (patient fully opens, then fully closes hand, repeats rapidly) 
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0=normal 
1=mild slowing and/or reduction in amplitude 
2=moderately impaired; early fatiguing; movement arrest 
3=severely impaired; initiation hesitations and arrests 
4=barely performs task 
 
7. Finger taps (patient taps thumb with index finger in rapid succession, wide amplitude) 
0=normal 
1=mild slowing and/or reduction in amplitude 
2=moderately impaired; early fatiguing; movement arrest 
3=severely impaired; initiation hesitations and arrests 
4=barely performs task 
 
8. Arising from chair (patient arises from straight-backed chair with arms folded across chest) 
0=normal 
1=slow, need more than one attempt 
2=pushes up with arms 
3=falls back, needs more than one attempt to succeed 
4=unable to perform without help 
 
9. Posture (patient stands freely) 
0=normal erect 
1=slightly stooped posture 
2=moderately stooped/slightly leaning 
3=severely stooped with curvature/moderate leaning 
4=extremely abnormal posture 
 
10. Gait (patient walks freely in wide space without obstacles) 
0=normal 
1=walks slowly, shuffles, no propulsion or festination 
2=walks with difficulty, no assistance required, may show propulsion or festination 
3=severe gait disturbance, assistance required 
4=cannot walk even with assistance 
 
11. Postural instability (inform patient of test, ask patient to stand with feet 6–9 inches apart, 
eyes open; examiner stands behind patient and pulls rearward on shoulders) 
0=normal 
1=retropulsion occurs, but patient recovers 
2=absence of postural correction, patient would fall if not caught by examiner 
3=very unstable, losses balance spontaneously 
4=unable to stand without assistance 
 
12. Body bradykinesia (combine observations on slowness, hesitancy, amplitudes and 
poverty of movement in general) 
0=none 
1=minimal slowness 
2=mild slowness, poverty of movements or reduced amplitude 
3=moderate slowness, poverty or small amplitude 
4=marked slowness, poverty or small amplitude of movements 
* 
AKINETIC-RIGID SUM=—/12   MEAN AKINETIC-RIGID SCORE 

 
Fonte: SCHIESS, M.C. et al. Parkinson's disease subtypes: clinical classification and 
ventricular cerebrospinal fluid analysis. Parkinsonism. Relat. Disord., vol.6, n.2, p. 69-76, 
2000.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schiess%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10699387
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10699387
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ANEXO D  -  FADIGUE SEVERITY SCALE (FSS) 
 
 
 

 
 

 
Fonte: OLIVEIRA, A. R. Análise da fadiga muscular associada com a 
movimentação periódica de membros inferiores durante o sono em pacientes 
com seqüelas motoras de Poliomielite. 95f. 2010. Dissertação (mestrado) – 
Universidade Nove de Julho – UNINOVE - Ciências da Reabilitação, São Paulo. 
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ANEXO E - Perfil de Atividade Humana (PAH) 
 

 
ATIVIDADES AINDA 

FAÇO 
PAREI DE 

FAZER 
NUNCA 

FIZ 

1. Levantar e sentar em cadeiras ou cama (sem ajuda)    

2. Ouvir rádio    

3. Ler livros, revistas ou jornais    

4. Escrever cartas ou bilhetes    

5. Trabalhar numa mesa ou escrivaninha    

6. Ficar de pé por mais que um minuto    

7. Ficar de pé por mais que cinco minutos    

8. Vestir e tirar roupa sem ajuda    

9. Tirar roupas de gavetas ou armários    

10. Entrar e sair do carro sem ajuda    

11. Jantar num restaurante    

12. Jogar baralho ou qualquer jogo de mesa    

13. Tomar banho de banheira sem ajuda    

14. Calçar sapatos e meias sem parar para descansar    

15. Ir ao cinema, teatro ou a eventos religiosos ou 
esportivos 

   

16. Caminhar 27 metros (um minuto)    

17. Caminhar 27 metros sem parar (um minuto)    

18. Vestir e tirar a roupa sem parar para descansar    

19. Utilizar transporte público ou dirigir por 1 hora e meia 
(158 quilômetros ou menos) 

   

20. Utilizar transporte público ou dirigir por ± 2 horas (160 
quilômetros ou mais) 

   

21. Cozinhar suas próprias refeições    

22. Lavar ou secar vasilhas    

23. Guardar mantimentos em armários    

24. Passar ou dobrar roupas    

25. Tirar poeira, lustrar móveis ou polir o carro    

26. Tomar banho de chuveiro    

27. Subir seis degraus    

28. Subir seis degraus sem parar    

29. Subir nove degraus    

30. Subir 12 degraus    

31. Caminhar metade de um quarteirão no plano    

32. Caminhar metade de um quarteirão no plano sem parar    

33. Arrumar a cama (sem trocar os lençóis)    

34. Limpar janelas    

35 Ajoelhar ou agachar para fazer trabalhos leves    

36. Carregar uma sacola leve de mantimentos    

37. Subir nove degraus sem parar    

38. Subir 12 degraus sem parar    

39. Caminhar metade de um quarteirão numa ladeira    

40. Caminhar metade de um quarteirão numa ladeira, sem 
parar 

   

41. Fazer compras sozinho    

42. Lavar roupas sem ajuda (pode ser com máquina)    

43. Caminhar um quarteirão no plano    

44. Caminhar 2 quarteirões no plano    
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45. Caminhar um quarteirão no plano, sem parar    

46. Caminhar dois quarteirões no plano, sem parar    

47. Esfregar o chão, paredes ou lavar carros    

48. Arrumar a cama trocando lençóis    

49. Varrer o chão    

50. Varrer o chão por cinco minutos, sem parar    

51. Carregar uma mala pesada ou jogar uma partida de 
boliche 

   

52. Aspirar o pó de carpetes    

53. Aspirar o pó de carpetes por cinco minutos, sem parar    

54. Pintar o interior ou o exterior da casa    

55. Caminhar seis quarteirões no plano    

56. Caminhar seis quarteirões no plano, sem parar    

57. Colocar o lixo para fora    

58. Carregar uma sacola pesada de mantimentos    

59. Subir 24 degraus    

60. Subir 36 degraus    

61. Subir 24 degraus, sem parar    

62. Subir 36 degraus, sem parar    

63. Caminhar 1,6 quilômetro (±20 minutos)    

64. Caminhar 1,6 quilômetro (±20 minutos), sem parar    

65. Correr 100 metros ou jogar peteca, “voley”, “baseball”    

66. Dançar socialmente    

67. Fazer exercícios calistênicos ou dança aeróbia por 
cinco minutos, sem parar 

   

68. Cortar grama com cortadeira elétrica    

69. Caminhar 3,2 quilômetros (±40 minutos)    

70. Caminhar 3,2 quilômetros sem parar (±40 minutos)    

71. Subir 50 degraus (2 andares e meio)    

72. Usar ou cavar com a pá    

73. Usar ou cavar com a pá por 5 minutos, sem parar    

74. Subir 50 degraus (2 andares e meio), sem parar    

75. Caminhar 4,8 quilômetros (±1 hora) ou jogar 18 buracos 
de golfe 

   

76. Caminhar 4,8 quilômetros (± 1 hora), sem parar    

77. Nadar 25 metros    

78. Nadar 25 metros, sem parar    

79. Pedalar 1,6 quilômetro de bicicleta (2 quarteirões)    

80. Pedalar 3,2 quilômetros de bicicleta (4 quarteirões)    

81. Pedalar 1,6 quilômetro, sem parar    

82. Pedalar 3,2 quilômetros, sem parar    

83. Correr 400 metros (meio quarteirão)    

84. Correr 800 metros (um quarteirão)    

85. Jogar tênis/frescobol ou peteca    

86. Jogar uma partida de basquete ou de futebol    

87. Correr 400 metros, sem parar    

88. Correr 800 metros, sem parar    

89. Correr 1,6 quilômetro (2 quarteirões)    

90. Correr 3,2 quilômetros (4 quarteirões)    

91. Correr 4,8 quilômetros (6 quarteirões)    

92. Correr 1,6 quilômetro em 12 minutos ou menos    

93. Correr 3,2 quilômetros em 20 minutos ou menos    

94. Correr 4,8 quilômetros em 30 minutos ou menos    



45 

 

Classificação EAA 

Debilitado (inativo) <53 

Moderadamente ativo 53-74 

Ativo >74 

 
EMA (Escore Máximo de Atividade):  
EEA (Escore Ajustado de Atividade):  
 
Fonte: ZAMPA, C. C. Capacidade aeróbica e nível de atividade física em idosos de 
diferentes faixas etárias. [manuscrito]. 2009. 92 f. Dissertação (Mestrado). Universidade 
Federal de Minas Gerais, Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 
 


