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Introducao: A Doença de Parkinson (DP) leva ao sedentarismo devido aos seus sintomas primários, acarretando em
descondicionamento cardiorrespiratório. Por isso, a resposta cardiorrespiratória desses indivíduos é alterada apesar do pico de VO2 ser
semelhante ao de indivíduos saudáveis. Porém, é preciso destacar objetivamente a vantagem do condicionamento nesses indivíduos.

Objetivos: Comparar o pico de VO2 durante a realização de dois testes funcionais (escada e caminhada) entre indivíduos com DP ativos
e moderadamente ativos.

Método: : Um estudo transversal do tipo observacional, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da UFMG (CAAE –
09817612.1.0000.5149), foi realizado no Laboratório de Avaliação de Pesquisa em Desempenho Cardiorrespiratório (LabCare). A
amostra foi recrutada no Ambulatório de Distúrbios do Movimento do Hospital das Clínicas da UFMG. Todos os participantes da
pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Utilizou-se o Perfil de Atividade Humana (PAH) para diferenciar os
indivíduos em ativos e moderadamente ativos, o Teste de Escada (TE) e o Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6min) para avaliar a
capacidade aeróbica. A análise estatística realizada utilizou o teste t de Student que investigou as diferenças entre indivíduos ativos e
moderadamente ativos.

Resultados: A amostra foi composta por 21 participantes, sendo 42,9% de indivíduos do sexo feminino. A idade média foi de 63 anos e
variou 50 a 80 anos e a Escala de Hoehn Yarr teve como média 2,1, variando de 1,5 a 3. A média do VO2 pico no TE para indivíduos
ativos e moderadamente ativos, respectivamente, foi 23,6±4,1/19,1±2,1, já para o TC6min foi 17,7+4,0/13,6±1,5. Os testes apresentaram
diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, com p<0,05.

Conclusão: Apesar do pico de VO2 em indivíduos com DP e controles apresentar valores semelhantes na literatura, os indivíduos que
possuem a doença e são ativos possuem maior pico de VO2 do que indivíduos moderadamente ativos. Este achado implica na capacidade
de melhora clínica da população com DP."
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