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Introdução e objetivos: 
Indivíduos com doença de Parkinson (DP) apresentam déficits nos sistemas respiratório 
e cardiovascular, e assim, redução da capacidade ao exercício. O teste de esforço 
cardiopulmonar (TECP), padrão ouro para definir a capacidade ao exercício, apresenta 
riscos e é de difícil acesso. É importante o acesso do fisioterapeuta a alternativas para 
avaliar a capacidade física na DP. O objetivo desse estudo foi analisar a associação 
entre o TECP e o teste de caminhada de 6 minutos (TC6).  
 
Métodos: 
O pico das variáveis consumo de oxigênio (VO2) e frequência cardíaca (FC) foram 
registrados por análise de gases durante o TECP e o TC6. Utilizou-se o Coeficiente de 
correlação de Pearson nas associações: VO2 pico e FC pico do TECP e do TC6; VO2 
pico dos testes e variáveis clínicas do TC6 (distância percorrida; velocidade). Teste t 
independente foi utilizado para avaliar possíveis diferenças entre o VO2 pico e FC pico 
entre o TC6 e o TECP. Estatística não paramétrica foi utilizada para análise da 
velocidade. CAAE:09817612.1.0000.5149. 
 
Resultado: 
Participaram 19 indivíduos com DP (63,3±9,2 anos; 12 homens, 7 mulheres; 1-3 na HY; 
8,0±1,1 anos de evolução da doença). Não houve correlação significativa entre o 
VO2pico do TECP e do TC6. Alta correlação (r=0,86;p=0,000) foi observada entre a 
FCpico do TECP e do TC6. Somente a distância percorrida no TC6 apresentou 
associação significativa com o VO2pico dos testes: TECP (r=0,60;p=0,007) e TC6 
(r=0,62;p=0,006). A velocidade da marcha não apresentou associação com o VO2pico 
dos testes. A média do VO2 durante o TC6 foi de 59,58% do VO2 do TECP. A média da 
FC pico no TC6 foi de 79,84% da FCpico do TECP. Além disso, observou-se diferenças 
significativas entre o VO2pico (p=0,000) e a FCpico (p=0,000) durante os dois testes, 
indicando que o consumo de O2 e a FC do TECP é maior que a do TC6. 
 
Discussão e conclusão: 
Embora apresente menor intensidade do que o TECP, o TC6 é indicativo da capacidade 
ao exercício do indivíduo com DP quando considera-se a distância percorrida nos 6 
minutos, porém, não é capaz de substituí-lo. 
 
 
 
 
 
 
 


