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Introdução e objetivos: A doença de Parkinson (DP), desordem
neurodegenerativa, é conhecida amplamente por comprometimento motor e
a prescrição de fisioterapia é essencial para essa população de pacientes.
Contudo, características cardiorrespiratórias não são amplamente
conhecidas. Dessa forma, o objetivo do estudo foi comparar a fórmula
preditiva do consumo de oxigênio (VO2) com as variáveis do teste
cardiopulmonar (TCP) de pacientes com DP durante exercício físico
incremental em cicloergômetro.

Métodos: Seis pacientes com DP nos estágios 2-3 de Hoehn & Yahr
realizaram TCP em cicloergômetro com protocolo de potência incremental.
As variáveis ventilatórias e metabólicas foram obtidas por meio da coleta
dos gases expirados no sistema de ergoespirometria (VO2000®). O
protocolo consistiu de 1 minuto de repouso e 5 minutos de recuperação. O
incremento da carga foi executado até a tolerância máxima dos pacientes
com potências aplicada entre 15-25W. A frequência cardíaca, pressão
arterial e a sensação subjetiva de esforço foram monitoradas. A fórmula de
predição do VO2 (ml.Kg.min)=[(Wx12)+300]/peso), foi aplicada para a
avaliação da demanda metabólica imposta na carga pico do exercício físico.

Resultado: A média de idade dos sujeitos foi de 68±5, massa corporal de 76
±10, estatura de 167±7, quatro pacientes do gênero masculino e dois do
gênero feminino. Os dados do VO2 obtido não foram diferentes dos valores
determinados pela fórmula preditiva (14±5 mL/kg/min vs. 19±4 mL/kg/min,
respectivamente).

Discussão e conclusão: A implementação de estratégias de avaliação da
capacidade funcional por ferramentas de baixo custo possibilita programas
de reabilitação mais efetivos e seguros. Assim, a validade de aplicação da
fórmula de predição na ausência do TCP representa a principal contribuição
deste estudo. Embora com um número pequeno de indivíduos e com dados
preliminares, concluímos que a fórmula se mostrou adequada a
determinação do VO2 de pacientes com DP durante exercício físico
incremental em cicloergômetro.
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