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Introdução: A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa caracterizada por alterações motoras, como 

tremor de repouso, rigidez e alterações no equilíbrio. Além destas alterações, a disfunção autonômica cardiovascular 

também é comum nessa população, mesmo em estágio inicial da doença. Estudos têm demonstrado importante relação 

entre sistema nervoso autônomo e parâmetros motores, como por exemplo, a oscilação postural. Assim, a disautonomia 

pode exacerbar sintomas motores, aumentar o risco de quedas e limitar a mobilidade funcional. A identificação da 

disautonomia em pacientes com DP é fundamental e pode ser realizada por métodos não invasivos como a análise da 

variabilidade da frequência cardíaca (VFC). Entretanto, não foram encontrados estudos que avaliaram a associação 

entre o controle autonômico cardíaco e a mobilidade funcional em pacientes com DP. Objetivos: Avaliar a associação 

entre o controle autonômico cardíaco e a mobilidade funcional em pacientes com DP. Métodos: O presente estudo foi 

aprovado pelo comitê de ética (CAAE: 68140017.1.0000.5502; parecer nº: 2.107.552). Participaram do estudo 13 

voluntários de ambos os gêneros, com diagnóstico de DP idiopática realizado por um médico neurologista, de acordo 

com UK Brain Bank Criteria. A mobilidade funcional foi avaliada por meio do teste Timed Up and Go (TUG). Todos 

voluntários foram submetidos ao registro dos intervalos R-R durante 15 min em repouso na posição supina, utilizando-se 

um monitor cardíaco (Polar RS800CX). A análise da VFC foi realizada por meio de métodos lineares no domínio do 

tempo (SDNN e RMSSD) e análise espectral pelas bandas de baixa frequência (BF) e alta frequência (AF) em unidades 

absolutas e normalizadas, e razão BF/AF. A normalidade dos dados foi verificada por meio do teste de Shapiro-Wilk. 

Utilizou-se o teste de correlação de Spearman para avaliar a associação entre os índices de VFC e o TUG. &#945;=5%. 

Resultados: Observou-se correlação negativa significativa entre o TUG e os índices SDNN (r = -0,60; p = 0,03), RMSSD 

(r = -0,56; p = 0,04) e AF (r = -0,59; p = 0,03). Conclusão: Os resultados demonstram que os voluntários que 

apresentaram melhor mobilidade funcional (i.e. menor tempo de TUG) apresentaram maior modulação parassimpática 

cardíaca. Tais achados ressaltam a necessidade de avaliação cardiovascular nessa população, bem como a 

necessidade de elucidar se a disautonomia pode influenciar no comprometimento funcional em pacientes com DP. 



Assim, estratégias de intervenção mais eficientes para pacientes que apresentam disautonomia e comprometimento da 

mobilidade funcional podem ser desenvolvidas.
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