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Introdução e objetivos: 
O teste de esforço cardiopulmonar (TECP), padrão ouro para definir a capacidade ao 
exercício, apresenta riscos e é de difícil acesso. É uma necessidade do fisioterapeuta a 
avaliação da capacidade física dos indivíduos, principalmente aqueles com disfunção 
neurológica. O indivíduo com doença de Parkinson (DP) apresenta alterações no 
sistema cardiopulmonar que justificam uma avaliação prática e acessível para o 
fisioterapeuta. Portanto, o objetivo desse estudo foi avaliar a associação entre o TECP 
e o teste de escada (TE) em indivíduos com DP.  
 
Métodos: 
As variáveis consumo de O2 (VO2pico) e frequência cardíaca (FCpico) foram 
registradas através de um sistema de análise de gases, durante a realização do TECP 
e do TE. Coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman foram utilizados para 
avaliar associações entre: VO2pico do TECP e do TE; VO2 pico dos testes e variáveis 
clínicas do TE (número de degraus e tempo de uma subida e descida); FCpico do TECP 
e do TE e FCpico do TECP e variáveis clínicas do TE. Teste t independente foi utilizado 
para avaliar possíveis diferenças nas variáveis VOpico e FC pico entre o TE e o TECP. 
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Resultado: 
Participaram 19 indivíduos com DP (63,3±9,2 anos; 12 homens, 7 mulheres; Hoehn e 
Yarh 1-3; 8,0±1,1 anos de evolução da doença). Foi observada correlação moderada 
(s=0,72;p=0,001) entre o VO2pico do TECP e do TE; alta correlação (s=0,87;p=0,000) 
entre a FCpico do TECP e do TE; moderada correlação entre o número de degraus 
(r=0,60;p=0,006) e o tempo (r=-0,59;p=0,10) com o VO2pico do TECP e altas 
correlações entre as variáveis clinicas e o VO2pico do TE (r=0,82;p=0,000 para degraus 
e r=-0,77;p=000 para tempo). A média da percepção do VO2 e da FC durante o TE foi 
de 84,6% e 88,4% do TECP. No entanto, foi observada uma diferença significativa entre 
o VO2pico (p=0,001) e a FCpico (p=0,001) dos dois testes, indicando que o VO2 e FC 
pico são maiores no TECP que no TE.  
 
Discussão e conclusão: 
O teste da escada é indicativo da capacidade ao exercício do indivíduo com DP, pode 
ser utilizado pelo fisioterapeuta na avaliação desse indivíduo, porém não é capaz de 
substituir o TECP. 
 


