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Introdução e objetivos: 
A incapacidade motora, fadiga e imobilidade causadas pela doença de Parkinson 
(DP) podem contribuir para a redução da capacidade de realizar esforço e 
diminuição do condicionamento físico. Assim, espera-se que indivíduos com DP 
apresentem alterações na resposta cardiopulmonar e metabólica ao realizar um 
teste de exercício cardiopulmonar (TECP). O objetivo desse estudo foi avaliar se 
existe diferença entre variáveis cardiopulmonares e metabólicas do TECP, entre 
indivíduos com a DP e controles.  
 

Métodos: 
O TECP foi realizado com análise de gases (protocolo em rampa). Investigou-se a 
diferença entre grupos (test t independente) nas variáveis no pico do esforço: 
ventilação-minuto (VE), consumo de oxigênio (VO2pico), inclinação do equivalente 
ventilatório de dióxido de carbono (inclinação VE/VCO2), razão de troca respiratória 
(RER), frequência cardíaca (FC) e pulso de oxigênio (VO2/FC). 
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Resultado: 
Foram incluídos no estudo 10 indivíduos com DP com 64,3 ± 5,3 anos; Hoehn e 
Yarh 1-3; 9,4 ± 6,6 anos de evolução da doença; Escore na Unified Parkinson´s 
Disease Rating Scale: domínio Atividades de Vida Diária = 10,4 ± 4,3 (máx=52) e 
Motor = 21,6 ± 1,1 (máx:108) e, 10 controles pareados por idade (64,0 ± 5,6 anos), 
sexo e nível de atividade física. Não foi observada diferença significativa entre 
grupos em todas as variáveis analisadas.  
 
 
Discussão e conclusão: 
Não foram encontradas diferenças na resposta cardiopulmonar e metabólica ao 
esforço entre indivíduos com DP e indivíduos saudáveis. No entanto, este é um 
estudo piloto, com tamanho amostral reduzido e com pacientes com DP de 
classificação leve, o que pode ter interferido nos resultados. Novas análises devem 
ser realizadas com amostra maior. 

 
 
 


