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Introdução: A doença de Parkinson (DP) é uma enfermidade neurodegenerativa, causando desordens de 
movimentos, atingindo pessoas com idade igual ou superior a 50 anos, entorno de 4,5 milhões. Esse número de 
acometimentos pode dobrar até 2030. A morte de neurônios localizados no núcleo cerúleo, na ponte e o núcleo 
motor dorsal do vago, no bulbo, são responsáveis pelo déficit de modulação do Sistema Nervoso Autônomo 
(SNA), para reproduzir a capacidade do indivíduo de realizar as atividades de vida diária o Glittre teste é de 
fácil administração, confiável e apresenta como desfecho principal o tempo de realização. Objetivo: Verificar 
as alterações hemodinâmicas de pacientes parkinsonianos submetidos ao Glittre teste. Método: Pesquisa de 
caráter transversal, descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa, iniciou-se após a aprovação do comitê 
de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da Universidade Nove de Julho - UNINOVE, unidade órgão 
Centro de Ciências Biológicas da Saúde e se deu conforme a Resolução no. 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde, após aprovação sob o parecer do processo Nº 53573516.6.0000.5511. Submetidos à assinatura do 
Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE). Após assinatura foram avaliados indivíduos de ambos os 
gêneros com DP, por meio de uma ficha de triagem para identificação criada pelos autores, aplicação do Mon-
treal Cognitive Assissment (moca), que esta até nível 3 avaliado pela escala de estágios de incapacidade de 
Hoehn e Yahr modificada e que se apresente na fase ON da medicação. Antes e após a aplicação do protocolo 
de capacidade funcional o Glittre teste foi verificado pressão arterial (PA), frequência cardíaca (FC), saturação 
periférica de oxigênio (SPO2) e nível de cansaço pela escala de borg modificada (BORG). A pesquisa ocorreu 
no período de abril a maio de 2016, no Laboratório de Exercícios Resistidos (LERES) da Universidade do Es-
tado do Pará (UEPA). Para analise estatística foi utilizado pacote BioEstat 5.0 por meio dos testes teste T de 
Student adotando nível de significância p ≤ 0,05. Resultados: Revelou DP (66 ± 5 anos), 81,9% composto 
pelo gênero masculino, classificados com média nível 2 pela escala de Hoehn e Yahr. A avaliação pelo MOCA re-
sultou valor (24 pontos ± 6). Os valores de FC, PA, BORG apresentaram Pvalor < 0,001. Todos os participantes 
sedentários. Conclusão: Observou-se que o paciente parkinsoniano possui um aumento da pressão arterial, 
frequência cardíaca e percepção do aumento de esforço por meio da escala de borg modificada após a indução 
do protocolo de Glittre teste. 
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