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Introdução e objetivos: 
A doença de Parkinson (DP) é uma doença degenerativa progressiva caracterizada por 
alterações motoras, que somadas à inatividade, acarretam déficits nos sistemas 
respiratório e cardiovascular. As eficiências ventilatória e circulatória podem interferir no 
desempenho em testes de esforço em outras populações, mas essa relação é pouco 
explorada na DP. A inclinação do equivalente ventilatório (inclinação VE/VCO2) e o 
pulso de oxigênio (VO2/FC) são consideradas variáveis importantes para avaliação de 
eficiência cardiopulmonar. Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar a associação 
entre a inclinação VE/VCO2 e o VO2/FC e o desempenho no teste de escada (TE) e no 
teste de caminhada de 6 minutos (TC6).  
 
Métodos: 
As variáveis foram registradas respiração a respiração através de um sistema portátil 
de análise de gases, durante a realização dos testes. Foram analisadas as associações 
entre inclinação VE/VCO2 e VO2/FC do TE e do TC6 com o desempenho nos testes 
(número de degraus e tempo de uma subida e descida no TE e distância percorrida e 
velocidade no TC6). Foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson para as 
análises, considerado p < 0,05. CAAE:09817612.1.0000.5149  
 
Resultado: 
19 indivíduos com DP foram avaliados pelo TE e TC6 (63,3 ± 9,2 anos; 12 homens e 7 
mulheres; classificados de 1 a 3 na Hoehn e Yarh; tempo de doença de 8,0±1,1 anos). 
Para o TE, o número de degraus e o tempo de subida e descida apresentaram moderada 
correlação (r=0,69 e r=0,64, respectivamente) com a inclinação VE/VCO2 e não 
apresentaram associação significativa com o VO2/FC. Quanto ao TC6, a distância 
percorrida apresentou correlação alta com a inclinação VE/VCO2 (r=-072) e moderada 
com o VO2/FC (r=0,59) assim como a velocidade média do teste (r=-0,72 para 
inclinação VE/VCO2 e r=0,59 para o VO2/FC).  
 
Discussão e conclusão: 
O presente estudo demonstrou que uma maior eficiência cardiopulmonar está associada 
a um melhor desempenho nos testes clínicos, o que pode indicar possíveis caminhos 
para a reabilitação do paciente com DP. 
 
 
 
 
 
 
 


