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Os sonhos trazem saúde para a 
emoção, equipam o frágil para ser 
autor da sua história, renovam as 
forças do ansioso, animam os 
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inseguros em seres humanos de 
raro valor. Os sonhos fazem os 
tímidos terem golpes de ousadia e 
os derrotados serem construtores 
de oportunidades. 

Augusto Cury 
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RESUMO 
 
FATORES QUE MODIFICAM A FUNÇÃO COGNITIVA E O DESEMPENHO 

MOTOR NA DOENÇA DE PARKINSON: Um estudo sobre a influência do jogo de 

dominó.  

Autor: Álisson Menezes Araújo Lima. Orientadora: Dra. Veralice Meireles Sales de Bruin. 

Dissertação de mestrado. Mestrado em Ciências Farmacêuticas. Departamento de Farmácia. 

Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Universidade Federal do Ceará, 2007. 

A doença de Parkinson (DP) é caracterizada por acinesia, rigidez e tremor de 

repouso. Flutuações clínicas são comumente observadas nessa afecção e não são bem 

compreendidas. Tais flutuações, provavelmente, guardam relação com o estado de 

neurotransmissão dopaminérgica e com influências de outros sistemas de 

neurotransmissores. Casos de jogo compulsivo foram descritos na DP e tem sido associados 

ao uso de agonistas dopaminérgicos. Sabe-se que a via dopaminérgica desempenha um 

papel fundamental no sistema de recompensa e tem sido implicada no reforço positivo após 

o jogo. A prática de jogos tem também sido associada à melhora da cognição em pessoas 

idosas. O objetivo deste trabalho foi estudar a influência aguda do jogo de dominó sobre a 

atividade motora e a memória na DP. Nós avaliamos as características sócio-demográficas 

da população, o estado da função motora através da Unified Parkinson’s Disease Rating 

Scale parte III, a presença de sintomas depressivos através do Inventário de Depressão de 

Beck (IDB), a memória de trabalho através do Teste de Stroop parte III e o desempenho 

motor através do teste de caminhada e de digitação rápida. O experimento consistiu na 

realização de um jogo de dominó, entre 8 e 9 horas da manhã. Os testes de memória e 

desempenho motor foram realizados antes e após o jogo. Após a realização ou não do jogo 

os pacientes foram classificados entre os grupos perdedor, vencedor e controle 

respectivamente. O estudo foi realizado no Ambulatório de Distúrbios do Movimento do 

HU da Faculdade de Medicina da UFC. Quarenta pacientes consecutivos, sendo 27 homens 

(67,5%) com idade entre 48 e 84 anos (63,2±8,5), com Hoehn &Yahr entre I e III foram 

avaliados. Na amostra estudada, 28 casos (70%) apresentavam sintomas depressivos 

(IDB>10). O grupo controle consistiu de 13 indivíduos que permaneceram sentados sem 

jogar. Quatorze pacientes foram vencedores e 13 foram perdedores. Não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos quanto à idade, duração da doença, índice de 
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massa corpórea, dose de levodopa, uso de álcool, fumo, histórico familiar de DP, presença 

de sintomas depressivos e hábitos de jogar jogos de azar.  Uma paciente em uso de agonista 

dopaminérgico referiu compulsão por jogos de azar. Os pacientes vencedores apresentaram 

melhor desempenho no teste de memória de trabalho (p=0,002) e digitação rápida (p= 0,01). 

Os perdedores apresentaram uma tendência de melhora da caminhada após o experimento. 

Em conclusão, nosso estudo mostra que a prática de um jogo de dominó se associa a 

melhora da memória de trabalho e da atividade motora (avaliada pelo teste de digitação 

rápida) em indivíduos com DP. Tais achados podem ser explicados pela liberação de 

dopamina que ocorre após o jogo através do sistema de recompensa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Doença de Parkinson, depressão, função cognitiva e motora, jogos 

de azar, dopamina, Teste Stroop  
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ABSTRACT 

FACTORS THAT MODIFY THE COGNITIVE FUNCTION AND THE MOTOR 

PERFORMANCE IN THE PARKINSON DISEASE:  A study about the influence of 

the dominoe game.   

Author: Álisson Menezes Araújo Lima. Supervisor: Dr. Veralice Meireles Sales de Bruin. 

Master’s in Pharmaceutical Sciences. Department of Pharmacy. Faculty of Pharmacy, 

Odontology and Nursing. Federal University of Ceará, 2007. 

Parkinson’s disease (PD) is a chronic illness characterized by the presence of 

akinesia, rigidity and resting tremor. Clinical fluctuation is a common finding and is 

probably related to the oscillation of dopaminergic neurotransmission and also to the 

influence of other neurotransmitters. Obsessive gambling has been described over the years 

and it has been associated in many cases with the use of dopaminergic agonists. The 

explanation for these findings might be that dopamine is involved in a reward system at the 

central nervous system. Games has also been associated with improvement of cognition in 

the elderly. The aim of this study was to evaluate the acute effect of playing dominoe on 

working memory, as evaluated by the Stroop test, and motor activity as evaluated by the 14-

meter walk and the finger-tap test, on a population with PD. Besides socio-demographic 

data, patients were evaluated with the Unified Parkinson Disease Rating Scale Part III and 

with the Beck Depression Inventory (BDI). Experiment consisted on performing a game of 

dominoe, between 8 and 9 hours A.M. Patients were tested before and after experiment. 

Control group remained kept without specific activity for the same amount of time as the 

others. Patients were classified in winners, non-winners and control respectively, after 

experiment. The study was performed at the University Hospital of Federal University of 

Ceará. All cases were out patients from a movement disorders clinic. Forty consecutive 

patients, 27 male (67,5%), age from 48 to 84 years (63,2±8,5), Hoehn &Yahr between I e III 

were included. Twenty-eight cases (70%) presented depressive symptoms (BDI>10). 

Control group was made of 13 cases, 14 were winners and 13 were non-winners. 

Comparison among groups did not show any differences statistics regarding age, disease 

duration, age at presentation of symptoms, body mass index, alcohol use, smoking habit, 

family history, depressive symptoms, levodopa dose, and practice of games. One female 

patient on use of dopaminergic agonist referred compulsion for gambling. In this study, 
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winners presented significantly better results on working memory as evaluated by the Stroop 

test (p=0,002) and of motor activity as evaluated by the finger-tap test (p= 0,01). Non-

winners showed a trend of better performance in the 14-meter walk test. In conclusion, our 

study shows that in PD, performing a simple dominoe game is associated with improvement 

of working memory as evaluated by the Stroop Test and of motor activity as evaluated by 

the finger-tap test. These findings may be explained by a liberation of dopamine that occurs 

with gaming through the reward system.  

 

KEY WORDS: Parkinson disease, depression, cognitive and motor function, gambling, 

dopamine, Stoop Test. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 HISTÓRICO E EPIDEMIOLOGIA DA DOENÇA DE PARKINSON 

O histórico da doença de Parkinson (DP) tem sua primeira descrição em 1817, 

quando James Parkinson, médico inglês e membro do Colégio Real de Cirurgiões, publicou 

a monografia “An Essay on the Shaking Palsy”, onde ele descrevia as principais 

manifestações da doença (PARKINSON, 1817). Naquela época, a encefalite era a causa 

mais comum do parkinsonismo, uma síndrome caracterizada por tremor de repouso, rigidez, 

acinesia e instabilidade postural. Alguns anos depois, o neurologista francês Jean Martin 

Charcot propôs a denominação DP em homenagem a James Parkinson e descreveu duas 

formas polares da doença: uma forma rígido-acinética e a outra com predomínio de tremor. 

Relatou também a disautonomia e alterações secundárias, como a disartria e a micrografia. 

Sabe-se que James Parkinson foi o primeiro a propor o tratamento com hiosciamina, uma 

substância que age como um antagonista colinérgico (TEIVE, 1998). 

Uma das primeiras hipóteses sobre a base anatômica da doença foi descrita por 

Brissaud, em 1895, quando ele relatou em seu estudo que a lesão da substância negra no 

tronco cerebral poderia desencadear a DP (PENNEY; YOUNG, 1983). Alguns anos depois 

foi descrito que pacientes com DP tinham uma redução nos níveis de dopamina (DA) nos 

gânglios da base (putâmen e núcleo caudado). Desde então vários estudos foram realizados 

com o intuito de descobrir um tratamento com base na reposição de dopamina (EHRINGER; 

HORNKIEWICZ, 1967). 

Atualmente, sabe-se que a DP é uma doença neurodegenerativa e progressiva 

acometendo o sistema nigroestriatal dopaminérgico (OBESO et al, 2000), clinicamente 

caracterizada por distúrbios do movimento, da postura e do equilíbrio, manifestando-se 
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através de acinesia, rigidez, tremor de repouso e instabilidade postural (MONTASTRUC, 

1991). É também uma doença de prognóstico reservado (TOLOSA; WENNING; POEWE, 

2006). As características clínicas e a fisiopatogênese da DP foram reconhecidas desde o 

início do século XX, porém a etiologia da DP permanece desconhecida (SMITH; KIEVAL, 

2000). 

Quando a doença se inicia antes dos 40 anos de idade é classificada como 

parkinsonismo juvenil (QUINN; CRITCHLEY; MARSDEN, 1987), apresentando um 

padrão diferente de degeneração nigral e um comprometimento geralmente maior a 

levodopoterapia (FILHO; TEIVE; WERNECK, 2007), porém mais freqüentemente, 

manifesta-se em pessoas mais idosas. Sua prevalência aumenta com a idade, acometendo em 

torno de 0,9% dos indivíduos entre 65 e 69 anos e 5% entre 80 e 84 anos (OLANOW; 

MARSDEN, 1998). As doenças degenerativas do sistema nervoso que comumente se 

associam ao envelhecimento como a DP têm se tornado de importância crescente dado que 

nos últimos anos, observa-se um aumento da expectativa de vida da população. O custo 

associado à terapia medicamentosa e com cuidadores tem levado a necessidade de um maior 

número de estudos relacionados a esse assunto.  

No continente norte-americano aproximadamente 1% da população acima de 65 anos 

é afetada pela doença e esse valor corresponde a cerca de um milhão de pessoas. Observa-se 

uma prevalência de aproximadamente 160 casos para 100.000 habitantes e uma incidência 

de 20 casos novos para cada 100.000 habitantes nesse mesmo continente. (RAJPUT, 1992).  

Uma recente projeção feita por cientistas da Universidade de Rochester, nos Estados 

Unidos, prevê um número duas vezes maior de pacientes com DP até o ano de 2030. Nesse 

estudo, em que foram avaliados os 15 maiores países do mundo, o número de 

parkinsonianos devem passar dos atuais 4,1 milhões de pacientes com DP para 
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aproximadamente 8,7 milhões de pessoas acometidas pela doença, o que demonstra o grau 

de importância aos estudos relacionados a esta alteração patológica. (DORSEY et al, 2007).  

1.2 - ETIOPATOGÊNESE 

A etiologia da DP é ainda hoje desconhecida, mas diversas hipóteses, entre elas, a 

ação de neurotoxinas ambientais, a produção de radicais livres, anormalidades mitocôndriais 

e a predisposição genética estão entre as aventadas para explicar essa condição (KLEIN, 

2006). Dados obtidos nos últimos anos indicam a ocorrência de um processo ativo de 

toxicidade neuronal (KOUTSILIERI et al, 2002; BETARBET et al, 2002). A exata natureza 

desse processo ainda não é entendida e pode estar relacionada ao estresse oxidativo (RAO; 

BALANCHANDRAN, 2002).  Esses mecanismos etiopatogênicos causadores ou possíveis 

causadores não são mutuamente exclusivos e poderiam exercer suas ações em combinação 

(JENNER; SCHAPIRA; MARSDEN, 1992; CALNE, 1994). 

1.2.1 - Toxinas ambientais: 

Após a descoberta que o MPTP (1-metil-4fenil-1-2-3-6-tetrahidropiridina) poderia 

estar ligado ao parkinsonismo quando injetado por via parenteral em humanos, tem levado 

alguns pesquisadores a estudar essa possível causa (LANGSTON et al, 1984).  

Vale ressaltar que uma exposição repetida ou prolongada a qualquer agente 

ambiental isolado provavelmente não é suficiente para causar DP. Contudo, esta exposição 

repetida pode influenciar o surgimento da doença em indivíduos geneticamente susceptíveis 

(VIAGGI et al, 2006.). 
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1.2.2 - Estresse oxidativo: 

Durante a degradação bioquímica da dopamina (DA) ocorre a síntese de radicais 

livre e outras substâncias com propriedades oxidativas potencialmente capazes de gerar e 

manter um estado de estresse oxidativo (KOUTSILIERE et al, 2002). Portanto, o aumento 

da concentração de produtos oxidativos pode ocasionar neurotoxicidade e desempenha um 

papel na gênese da DP (FAHN; COHEN 1992).  

Permanece por ser esclarecido se o estresse oxidativo é um evento primário 

responsável pela DP ou se é um fenômeno secundário.  

1.2.3 - Mitocôndrias anômalas 

Após a descoberta que a toxicidade do MPTP estava relacionada à inibição da 

enzima NADH CoQ1 redutase do complexo mitocôndrial I, essa hipótese ganhou mais 

atenção dos pesquisadores, pois em pacientes com DP ocorre uma redução dessa enzima 

(SCHAPIRA, 1994). 

Ainda hoje não se sabe se a deficiência desta enzima constitui um defeito primário 

ou se é meramente resultante da perda neuronal, causada pelo estresse oxidativo (PARKER; 

BOYSON; PARKS, 1989). 

1.2.4 - Fatores genéticos. 

Diversos estudos mostram uma predisposição genética a DP. A descoberta de 

famílias com DP autossômica dominante sugere que, nesses casos, a doença apresenta 

manifestações um tanto diferentes. Algumas características diferentes são: aparecimento 

precoce, rápida progressão, tremor ausente e corpúsculos de Lewy atípicos (RIESS; 

KRUGER; SCHULZ, 2002; WERNECK; ALVARENGA, 1999). 
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Aproximadamente 15% dos pacientes com DP têm no mínimo um familiar 

acometido (WERNECK; ALVARENGA, 1999).  

1.3 - ASPECTOS PATOLÓGICOS 

A alteração fundamental na DP é a perda das células da substância negra produtoras 

de DA, cuja causa permanece obscura (CARLSSON; FORNSTEDT, 1991). De modo 

interessante, a evolução, a gravidade da doença, o grau de resposta a levodopa e a presença 

de manifestações, tais como, discinesias, flutuações motoras, depressão e demência, são 

bastante variáveis entre os pacientes e devem está relacionados a um “spectrum” de 

alterações patológicas. Observa-se também uma redução de outros neurotransmissores como 

serotonina e norepinefrina em determinadas áreas cerebrais (WALTERS et al, 2000). 

Embora anormalidades desses neurotransmissores não estejam diretamente relacionados ao 

distúrbio motor, eles podem estar implicados na gênese de alguns sintomas cognitivos e 

psiquiátricos observados na DP. 
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1.4 - QUADRO CLÍNICO 

Considerações gerais 

As manifestações clássicas da DP, que formam parte da chamada síndrome 

parkinsoniana são: acinesia, rigidez e tremor. Situações de estresse emocional ou a sensação 

de ser observado aumentam sensivelmente a intensidade do tremor (ANDRADE, 1994). 

Esses sintomas geralmente se iniciam com características assimétricas, acometendo um 

braço e gradualmente evoluindo para outras extremidades. Com o avançar da doença, ocorre 

redução da expressão facial e do piscar de olhos, redução do volume da voz, perda 

assimétrica do balanço dos braços durante a marcha, fadiga e lentificação dos movimentos. 

Outras alterações, tais como, disfunção cognitiva, depressão, alterações gastrointestinais e 

sintomas autonômicos podem, em graus variáveis, fazer parte do quadro (RINNE, 1990).  

Observa-se uma variabilidade diurna da função motora, da atenção e do humor não 

explicada simplesmente pela gravidade da doença ou pela terapêutica. Os fatores que 

condicionam tal variabilidade clínica são insuficientemente compreendidos (CHASE 1998). 

De modo análogo, não existe explicação adequada para o fato de que praticamente todos os 

pacientes relatam apresentar “dias bons” e “dias ruins”. Diversos fatores clínicos podem 

estar envolvidos na gênese desse fenômeno e acredita-se que a presença de estresse e uma 

modulação adrenérgica podem influenciar a função dopaminérgica sabidamente alterada 

nesses pacientes. Tem sido proposto que influências neuroquímicas adrenérgicas, 

serotoninérgicas ou outras, desempenhem um papel secundário ou de modulação da função 

dopaminérgica na DP (BECKER et al., 1997). As complicações comumente observadas na 

DP associam-se tanto a progressão da doença como a terapia prolongada utilizada. Outros 

fatores como deficiência nutricional, incapacidade motora e infecções respiratórias são 

complicações adicionais que podem influir nas manifestações sintomáticas e levar ao óbito 
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(MONTE, 2003). No geral, tais complicações ocorrem entre 15 e 25 anos após o início da 

doença (EDWARDS; PFEIFFER; QUINGLEY, 1991). 

Apatia e fadiga, distúrbios sexuais, mania, alterações do sono e da personalidade e 

uso abusivo de medicamentos de ação dopaminérgica são manifestações comuns, porém 

pouco previsíveis na DP (FRIEDMAN et al, 2007, MERSCHDORF et al.,2003).  

1.5 - MANIFESTAÇÕES MOTORAS 

1.5.1 – TREMOR 

É o sinal mais freqüente e embora não seja o mais incapacitante é o principal motivo 

que os leva a procurar consulta médica.  É a manifestação inicial na grande maioria dos 

casos, porém sua ausência não exclui o diagnóstico (SHAHED; JANKOVIC, 2007).  

O tremor é definido como uma oscilação rítmica de um segmento do corpo, 

produzindo uma contração alternada de músculos antagonistas reciprocamente inervados e 

pode ser classificado de acordo com o contexto motor no qual se manifesta. O tremor mais 

freqüente é o de repouso, embora algum tônus postural possa ser necessário para o seu 

surgimento. Tremor postural manifesta-se quando o paciente mantém a postura de ambos os 

braços estendidos e desaparece ou torna-se mínimo quando em repouso, sendo rítmico e 

relativamente lento, de 4 a 6 ciclos por segundo (ANDRADE, 1994). 

O tremor das mãos parece tipicamente como um “contar de dinheiro”, entretanto 

também é comum o movimento alternado de pronação e supinação dos antebraços. O tremor 

é frequentemente exacerbado pela emoção e tende a desaparecer durante as fases profundas 

do sono (SHAHED; JANKOVIC, 2007).  
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1.5.2 – ACINESIA 

Acinesia é definida como um conjunto complexo de sintomas relacionados que 

incluem lentidão no início e execução do movimento, defeitos na mudança do padrão motor, 

redução da amplitude dos movimentos e fadiga (THOMAS et al, 2003).  

Bradicinesia, termo bastante utilizado por vários autores, está relacionado com a 

diminuição da velocidade dos movimentos, especialmente os automáticos, e constitui a 

principal alteração motora que diferencia o parkinsonismo de outras patologias (MENESES; 

TEIVE, 1996). Quando ela ocorre no tronco resulta em lentidão ou dificuldade para 

levantar-se de uma cadeira, virar-se na cama ou caminhar. A marcha pode limitar-se a 

passos curtos, arrastados e sem os movimentos associados dos braços. Com o avançar da 

doença, os pacientes podem apresentar falta de rotação do tronco ao virar-se, marcha 

propulsiva com passos curtos como que caindo para frente (festinação) e incapacidade 

transitória de mover-se, manifestando-se tipicamente quando o indivíduo anda em lugares 

estreitos ou em meio a muitas pessoas (congelamento) (IANSEK; HUXHAM; McGINLEY, 

2006). 

Ocorre também uma perda da expressão facial e o piscar torna-se reduzido. Observa-

se que a voz torna-se monótona e de pouco volume, a articulação é pobre e os engasgos são 

freqüentes. Na maioria dos pacientes com DP, com o avançar da doença, há uma dificuldade 

em muitos aspectos da vida diária como vestir-se, fazer a barba, alimentar-se, levantar-se do 

sofá ou cama, entre outros (NAGAYAMA et al, 2000). Em pacientes com DP, observa-se 

uma perda do aprendizado destas seqüências motoras e o paciente não consegue mais 

realizar tarefas múltiplas, executando uma tarefa de cada vez (TEIXEIRA; ALOUCHE, 

2007).  
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1.5.3 – RIGIDEZ 

A rigidez, sinal clássico da DP, é caracterizada pela hipertonia plástica dos músculos. 

Pode ocorrer nas fases iniciais da doença e pode contribuir para a acinesia, colaborando 

também com a perda dos movimentos e do controle postural (RAO; HOFMANN, SHAKIL, 

2006). 

É definida como um aumento da resistência muscular ao movimento passivo; ao 

contrário da espasticidade, a rigidez extrapiramidal afeta grupos de músculos (agonistas e 

antagonistas) e não depende da velocidade do estiramento passivo. Classicamente há uma 

rítmica e intermitente “liberação” da rigidez durante o movimento passivo conhecido como 

rigidez em roda denteada (MONTASTRUC, 1991).  

1.5.4 – INSTABILIDADE POSTURAL 

 A perda do controle postural é decorrente do comprometimento dos reflexos 

posturais. Os pacientes com DP assumem uma postura muito característica com a cabeça em 

ligeira flexão, tronco inclinado para frente, flexão moderada da perna sobre a coxa e do 

antebraço sobre o braço (FAHN; PRZEDBORSKI, 2000).  

Nos estágios tardios, quedas são freqüentes e inesperadas e eventualmente há 

completa incapacidade em manter-se de pé sem assistência (BARTOLIC et al, 2005).  

Pacientes que apresentam essa perda do controle postural geralmente têm maior morbidade e 

apresentam rápida progressão da doença (FAHN; PRZEDBORSKI, 2000). 
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1.5.5 – FREEZING OU CONGELAMENTO 

Fenômenos de congelamento ou freezing, podem manifestar-se como dificuldade em 

iniciar a marcha e com o evoluir da doença o paciente parece estar “colado” ao chão. Supõe-

se que alterações essenciais, de neurotransmissão serotoninérgica e/ou adrenérgica podem 

influenciar o aparecimento desses sintomas, bem como a duração da doença (IANSEK; 

HUXHAM; McGINLEY, 2006). 

Este fenômeno pode ser atenuado pela tentativa de superar um obstáculo ou uma 

simples linha desenhada no chão.  
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1.6- FUNÇÃO COGNITIVA 

1.6.1 Características 

Vale ressaltar que os sinais e sintomas de natureza motora são os mais comuns e que, 

na maioria dos casos, a função intelectual e a capacidade de julgamento estão preservadas na 

DP. No entanto, em muitos pacientes e de acordo com a gravidade da doença, diversos 

outros sintomas podem manifestar-se, em graus variáveis, tais como: disfunções 

autonômicas, depressão, demência, disfunção cognitiva leve, redução da libido, distúrbios 

do sono, entre outros (CUMMINGS, 1986; 1988). 

Algumas alterações cognitivas específicas podem ocorrer nas fases iniciais da 

doença. A idade de início, a duração dos sintomas, o uso de medicamentos específicos, a 

presença de depressão e a gravidade da doença são algumas variáveis que podem influenciar 

a presença de síndrome demencial. A idade é crítica como fator de risco para a manifestação 

de disfunção cognitiva na DP. Pacientes com idade avançada e aqueles com maior duração 

da doença apresentam uma maior prevalência de alterações cognitivas quando comparados a 

pacientes mais jovens (CUMMINGS, 1988). 

Pacientes com DP apresentam transtornos de memória, geralmente na forma de 

esquecimentos momentâneos. Em alguns casos, o raciocínio torna-se lento e pode haver 

dificuldade de realizar tarefas que requeiram orientação espacial e cálculos. É válido 

lembrar que alguns medicamentos antiparkinsonianos podem contribuir para o aparecimento 

desses sintomas (MONTE, 2003). 

Na DP, a demência tem uma prevalência entre 20 a 40% e é mais comumente 

observada em pacientes com elevada duração da doença (CUMMINGS, 1988) e tem 

influência direta sobre a qualidade de vida do paciente, aumentando os custos diretos e 
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indiretos do tratamento e sobrecarregando ainda mais o cuidador (SILBERMAN et al, 

2004).  

 1.6.2 – SINTOMAS DEPRESSIVOS 

Sintomas depressivos são descritos em até 40% dos casos da doença e podem 

manifestar-se antes do surgimento das alterações motoras (HEDENMALM et al.,2006). Tais 

sintomas podem acometer entre 4% a 70% (BURN, 2002). A taxa mais baixa foi encontrada 

num estudo inicial no qual não havia escalas objetivas padronizadas disponíveis, enquanto 

nos estudos mais recentes, a taxa relatada variou entre 25% a 70% (CUMMINGS, 1992).  

Na DP, os sintomas depressivos podem manifestar-se como tristeza, falta de apetite, 

alteração do peso, fadiga, distúrbios do sono, redução da auto-estima, ansiedade e 

pensamentos suicidas. Diversos autores sugerem que os sintomas depressivos na DP são 

provavelmente diferentes do que aqueles que se observam em outras condições clínicas 

associadas à depressão (STARKSTEIN; PREZIOSI; BOLDUC 1990). Embora o humor 

depressivo observado na DP tenha sido considerado por alguns como uma conseqüência 

natural a um estado de doença progressiva e devastadora, há evidências que sugerem que 

esta manifestação decorre primariamente de alterações neurobiológicas (CUMMINGS, 

1992).  

Já existem dados que revelam que pacientes com DP e sintomas depressivos 

apresentam mais disfunção do lobo frontal que aqueles sem alteração do humor. Alguns 

autores têm sugerido que o comprometimento cognitivo é maior em pacientes com DP 

associado a sintomas depressivos (STARKSTEIN; PREZIOSI; BOLDUC, 1990). 

Tem sido sugerido que pacientes com DP portadores de depressão apresentam pior 

desempenho cognitivo nos testes neuropsicológicos, especialmente em funções frontais, 
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quando comparados com outros sem depressão. Declínio cognitivo significativamente 

maior, deterioração em atividades de vida diária, maior comprometimento motor avaliado 

pela escala de Hoehn e Yahr e alta pontuação na Unified Parkinson´s Disease Rating Scale 

(UPDRS) foram relatados em paciente com DP e depressão (SILBERMAN et al, 2004). 

Inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) têm efetividade no 

tratamento da depressão e vem sendo utilizado nesses casos, embora possam ter efeitos 

antidopaminérgicos que potencialmente podem agravar os sintomas motores (MAYEUX et 

al, 1984; MAYEUX; STERN; WILLIAMS, 1986). 

1.6.3 – SINTOMAS AUTONÔMICOS 

Apesar de não ser uma característica marcante principalmente no início da doença, é 

importante ressaltar que os sinais e sintomas dessas disfunções autonômicas, geralmente de 

grau leve a moderado, podem ocorrer e são: hipotensão ortostática ou pós-prandial, relatada 

em 10 a 20% dos pacientes, manifestando-se mais comumente com o avançar da idade e 

com a progressão da doença, edema de membros inferiores, arritmias cardíacas, sialorréia, 

constipação, urgência ou incontinência urinária, sudorese e anormalidades pupilares 

(GOLDSTEIN et al, 2002). 

Problemas no sistema digestivo podem ocorrer de diferentes formas. Tem sido 

demonstrado que pacientes do sexo masculino com DP apresentam disfunção erétil e 

urgência urinária variando entre 40 a 60% dos casos (STACY, 1999).  

Disfunção sexual é mais freqüente em pacientes com comprometimento de 

moderado a grave e pode ser secundária a dificuldades motoras, depressão, ansiedade, 

causas iatrogênicas ou sintomas autonômicos (STACY, 1999). 
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1.7 - DIAGNÓSTICO  

O diagnóstico da DP é clínico, obedecendo a critérios bem estabelecidos, e deve ser 

sempre corroborado pela melhora dos sintomas após o uso da levodopa. O diagnóstico 

diferencial deve ser feito com outras doenças associadas à síndrome parkinsoniana, 

sobretudo, a paralisia supranuclear progressiva (BRUIN; LEES, 1993; DANIEL; BRUIN; 

LEES, 1995), a atrofia multisistêmica (COLOSIMO et al., 1995) e a demência dos 

corpúsculos de Lewy (BRUIN; LEES; DANIEL, 1992). 

Esse diagnóstico, realizado clinicamente, deve ser feito com cuidado antes do início 

da terapia específica (PRZUNTEK; MÜLLER; RIEDERER, 2004).  Por tratar-se de uma 

doença progressiva, estima-se que na DP a taxa de morte de células nigrais seja de 

aproximadamente 10% ao ano (MORRISH et al, 1998). Observa-se que ao longo dos anos 

os sintomas parkinsonianos pioram e a necessidade de medicamentos sintomáticos aumenta. 

Tem sido registrado também que a qualidade da resposta aos medicamentos deteriora 

progressivamente e ocorre agravamento dos sintomas (JENNER, 1995). Portanto, o 

principal objetivo do tratamento seria a limitação ou a parada deste processo. Atualmente, a 

ausência de um marcador biológico e a falta de conhecimentos sobre os fatores de risco 

associados à DP constituem um obstáculo para medidas de prevenção primária da doença. 
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1.8 - TRATAMENTO 

Após a confirmação da doença, uma variedade de intervenções terapêuticas pode ser 

selecionada, dentre elas, terapia medicamentosa, técnicas de reabilitação e tratamentos 

cirúrgicos específicos. Os medicamentos têm sido empregados tanto na possível prevenção 

da progressão da doença quanto diretamente para alívio da sintomatologia parkinsoniana. 

Portanto, há dois tipos de classes terapêuticas em relação ao tratamento da DP: sintomática e 

protetora. (CHASE; JUSTIN; BLANCHET, 1998). 

O principal objetivo da terapia sintomática é controlar as manifestações clínicas da 

doença, seja através de intervenções farmacológicas desenhadas para corrigir o desequilíbrio 

de neurotransmissores ocorrido no estriado, ou através de procedimentos cirúrgicos 

estereotáxicos que objetivam promover alterações em certas conexões dos gânglios da base. 

As terapias protetoras foram introduzidas mais recentemente e enfatizam a preservação dos 

neurônios nigrais remanescentes, sendo realizada através de intervenções farmacológicas ou 

através de implantes que objetivem substituir os neurônios dopaminérgicos (RASCOL et al, 

2002). 

A levodopa é o tratamento mais amplamente usado e mais efetivo para a DP e é 

considerado como padrão ouro. Embora a levodopa ainda seja a primeira escolha no 

tratamento dessa doença, em médio ou longo prazo, a limitação de seu uso ocorre devido à 

perda da eficácia, flutuações no desempenho motor e distúrbios cognitivos associados 

(RASCOL et al, 2002). Tais complicações são geralmente secundárias a farmacocinética 

complexa desse medicamento. Dentre as flutuações motoras observa-se comumente 

fenômenos “off”, “on-off” e as discinesias de pico de dose (QUINN, 1998; DENNY; 

BEHARI 1999). 
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Após sua administração, observa-se um padrão de oferta pulsátil que não se 

assemelha ao padrão fisiológico. Normalmente há um baixo, porém contínuo lançamento de 

dopamina intercalado com períodos de liberação aumentada. Evidências experimentais de 

estudos em animais sugerem que a estimulação dopaminérgica intermitente crônica pode ser 

responsável pelas discinesias e flutuações motoras, que se manifestam após o uso 

prolongado de levodopa (JANKOVIC, 2001). Observa-se que após a sua absorção, ocorre 

uma ampla e rápida distribuição nos tecidos, principalmente nos músculos, tendo uma meia-

vida de 1 a 3 horas, sendo disposta a diversos mecanismos de metabolismo, filtração renal, 

auto-oxidação e via enzimática são utilizados (KOLLER, 2000). 

O mecanismo de ação da levodopa ainda não é totalmente esclarecido (KOLLER, 

2000).  Acredita-se que a levodopa seja captada por neurônios dopaminérgicos residuais, 

sofra uma descarboxilação e finalmente seja liberada para estimular os receptores 

dopaminérgicos nos neurônios pós-sinápticos. De acordo com essa hipótese, haveria uma 

perda contínua da eficácia da levodopa com o progredir da doença, entretanto, isto não tem 

sido observado. Isso nos sugere que exista um mecanismo alternativo de captação pré-

sináptica e o exato sítio de descarboxilação da levodopa exógena permanece desconhecido. 

Uma alteração de receptores associados a doença parece ocorrer. Alguns estudos clínicos 

experimentais em animais revelam um quadro de “up-regulation” dos receptores D2 

explicando a dramática resposta inicial a levodopa em pacientes não tratados (KOLLER; 

RUEDA, 1998). 

As principais reações adversas relatadas ao uso da levodopa são: náuseas e vômitos, 

que são possivelmente evitadas pela adição de pequenas quantidades de carbidopa ou 

benzerasida para bloquear a conversão periférica da levodopa (TOLOSA et al,1998). 

Hipotensão postural pode ser causada por anormalidades autonômicas centrais e periféricas 
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e pode ter seus efeitos minimizados fazendo-se aumento gradual ou redução da dose de 

levodopa em alguns pacientes. A ingestão de sódio deve ser aumentada nesses casos, os 

quais devem também ser instruídos a não deitar de bruços para evitar engasgos e 

complicações respiratórias (KOLLER, 2000). Alterações do quadro mental podem ocorrer 

em qualquer estágio da doença e são tipicamente visuais e raramente auditivas. Alucinações 

são observadas em 20% dos pacientes (TOLOSA et al,1998). 

Além da levodopa, estão disponíveis outros medicamentos capazes de melhorar 

significativamente a maioria dos sintomas. A escolha do melhor fármaco vai depender das 

condições pessoais de cada portador da DP e pode ser um dos seguintes grupos de 

medicamentos: agonista dopaminérgico, inibidores da monoamino-oxidase-B (IMAO-B), 

inibidores da catecol-O-metil-transferase (ICOMT), amantadina e/ou anticolinérgicos. 

Os agonistas dopaminérgicos são substâncias que agem semelhantemente à DA e 

diferem da levodopa por não necessitarem de transformação enzimática para serem ativadas. 

Esse grupo de fármacos mimetiza a ação da DA mas sua eficácia não é tão alta quanto 

comparada a da levodopa (SCHAPIRA, 2003). 

As principais vantagens desse grupo de fármacos são: meia-vida geralmente mais 

longa, risco de discinesias menores quando comparados a levodopa e  aumento da eficácia 

antiparkinsoniana em pacientes já em uso de levodopa. Os representantes dessa classe são os 

derivados do ergot (derivados do esporão do centeio): bromocriptina, pergolida, lisurida, 

cabergolina e os mais recentes e não derivados do ergot: pramipexol e ropinirol 

(SCHAPIRA, 2003). 

Os IMAO-B agem ao inibir a enzima monoamino-oxidase, que é responsável por 

transformar a dopamina em seu metabólito, o ácido homovanílico, permitindo assim que 
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uma maior quantidade de dopamina fique acessível na sinapse. A MAO é a isoenzima 

predominante no estriado, sendo responsável pela maior parte do metabolismo oxidativo da 

DA e o principal representante do grupo dos IMAO-B é a selegilina (FOWLER et al, 1993). 

Outra enzima importante é a COMT, que está presente tanto no cérebro quanto fora 

dele e é responsável também pelo metabolismo da DA e esta enzima também age sobre a 

levodopa, transformando-a em 3-O-metildopa que é uma substância sem efeito terapêutico. 

Após a ação da COMT, uma parcela da levodopa não terá ação prejudicando o tratamento. 

Os representantes dessa classe são o tolcapone, que tornou-se menos difundido devido a 

diversos efeitos colaterais principalmente os efeitos hepatotóxicos, e o entacapone que só 

atua fora do cérebro (FOWLER et al, 1993). 

A amantadina é um antagonista dos receptores NMDA e é utilizado em diversas 

fases da DP.  Além de agir bloqueando esses receptores, o que facilita a transmissão 

dopaminérgica no striatum, acredita-se que ela também possua uma leve ação 

anticolinérgica (SCHWAB et al., 1969). 

Os anticolinérgicos são fármacos que inibem a ação da acetilcolina e atuam como 

antiparkinsonianos ao restabelecer o equilíbrio entre acetilcolina e dopamina que ocorre na 

DP. Sua ação é moderada e agem principalmente aliviando o tremor. Porém, nem sempre 

são bem toleradas em pacientes idosos pois são considerados potencialmente causadores de 

redução cognitiva nesses indivíduos. Os representantes dessa classe de fármacos são o 

biperideno e o trihexifenidil (DUVOISIN, 1967). 
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1.9- RELAÇÃO: JOGO X PARKINSON 

Recentemente, a compulsão por jogos de azar foi detectada em pacientes com DP, no 

entanto, a causa desse tipo de comportamento ainda não foi esclarecida. Em séries pequenas 

de pacientes, o uso de agonistas dopaminérgicos, particularmente o pramipexol, uma 

substância não derivada do ergot, foi associado ao hábito compulsivo de jogar 

principalmente ao se iniciar o tratamento (DODD et al., 2005; WITJAS et al., 2005). Sabe-

se que a via dopaminérgica desempenha um papel fundamental no sistema de recompensa 

reforçando comportamentos produtivos e contra produtivos e tem sido implicada no 

comportamento de recompensa após os jogos (PREUSCHOFF; BOSSAERTS; QUARTZ, 

2006). Permanece desconhecida a razão pela qual alguns pacientes apresentam hábitos 

compulsivos de apostar e jogar, mas já se sabe que esses sintomas podem aparecer até 

mesmo com o uso da Cabergolina, que é um outro agonista dopaminérgico sendo que este é 

derivado do ergot (ADRAC, 2005). 

Acredita-se que isso ocorra devido à estimulação de DA no sistema de recompensa. 

Tal sistema está presente desde os mamíferos mais primitivos aos mais atuais. Ele tem 

participação fundamental na busca de estímulos causadores de prazer, tais como alimentos, 

sexo, jogos, relaxamento e drogas de abuso (OLDS; MILNER, 1954). 

O sistema de recompensa dopaminérgico começou a ser estudado por volta da 

década dos anos 50, quando os americanos James Olds e Peter Milner observaram que, 

durante experimentos com eletrodos posicionados em cérebros de ratos, choques elétricos 

estimulavam a região cerebral destes animais. Quando isso ocorria, os ratos chegavam a 

desinteressar-se por outras atividades prazerosas, como a própria alimentação, para se 

dedicarem exclusivamente à busca de tal estímulo. Olds havia posicionado estes eletrodos 

em um sistema de neurotransmissão de dopamina, denominado sistema mesolímbico-
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mesocortical, então a partir daí, ele denominou tal processo de sistema de recompensa do 

sistema nervoso central, originando e dando suporte a um novo campo para o entendimento 

das bases neurobiológicas da dependência química. (OLDS; MILNER, 1954). 

A anatomia do sistema de recompensa é complexa já que o sistema dopaminérgico 

possui alguns mecanismos considerados como os mais importantes e de grande interesse 

para o entendimento da neurobiologia da dependência química. Um desses mecanismos é o 

mesolímbico-mesocortical, que se projeta a partir da área tegumentar ventral para a maior 

parte do córtex frontal e é responsável por funções psíquicas superiores. O sistema límbico, 

responsável pela emoção, parece ser a via dopaminérgica relacionada à recompensa. Alguns 

estudos demonstram relação íntima entre algumas estruturas cerebrais e a recompensa 

(OLDS, 1962). 

Jogo patológico, ou um comportamento compulsivo por jogos de azar pode ser 

descrito como uma atitude recorrente de apostar nesses jogos apesar das conseqüências 

negativas decorrentes dessa atividade. O indivíduo perde o domínio sobre o jogo, tornando-

se incapaz de controlar o tempo e o dinheiro gasto, mesmo quando está perdendo. A 

Associação Americana de Psiquiatria reconheceu o jogo patológico como transtorno de 

controle do impulso incluindo-o em 1980 no Manual Diagnóstico Estatístico de Doença 

Mentais (DSM-III). Desde então, esse transtorno vem ganhando importância uma vez que 

sua prevalência tem aumentado em diferentes países, principalmente como conseqüência da 

maior disponibilidade de jogos de azar. Além de apostas tradicionais como loterias, corrida 

de cavalos e jogos de carta outros tipos de jogos tem sido relatado (CARVALHO et al, 

2005). 

Tem sido também descrito que jogos estimulam a função cognitiva em crianças (LI; 

ATKINS, 2004) e reduzem o declínio cognitivo em idosos (WANG et al., 2006).  
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Escolhemos o jogo de dominó porque nos jogos de regra, os participantes têm, 

aproximadamente, o mesmo nível intelectual e suas ações estão orientadas para um fim, 

tendo em conta o contexto dado. Como este contexto varia sempre, os jogadores precisam 

ser flexíveis, considerando suas ações e a dos outros jogadores, constituindo-se numa 

situação que gira em torno do “se...então”. Desta forma, os participantes de um jogo estão 

sempre coordenando seus pontos de vista e isto os leva a uma constante interação 

(SANTOS; ALVES, 2000). 

Nós avaliamos a influência de um jogo (jogo de dominó) sobre o desempenho motor 

e sobre a memória de trabalho em pacientes portadores da Doença de Parkinson. 

Estudos recentes demonstraram que, situações de aposta onde existe a situação de 

risco e de recompensa esperada, provoca a ativação de dopamina. (PREUSCHOFF, K., 

BOSSAERTS, P., QUARTZ, S.R., 2006). 

 

1.10 – TESTES DE AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO MOTORA  

A escala de Hoehn e Yahr (HY – Degree of Disability Scale), desenvolvida em 1967 

é rápida e prática ao indicar o estado geral do paciente. Em sua forma original, compreende 

cinco estágios de classificação para avaliar a gravidade da DP e abrange, essencialmente, 

medidas globais de sinais e sintomas que permitem classificar o indivíduo quanto ao nível 

de incapacidade. Os pacientes classificados nos estágios I, II e III apresentam incapacidade 

leve a moderada, enquanto os que estão nos estágios IV e V apresentam incapacidade mais 

grave (HOEHN; YAHR, 1967).  

A Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) foi criada em 1987 e é 

amplamente utilizada para monitorar a progressão da doença e a eficácia do tratamento 
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medicamentoso utilizando a avaliação de sinais, sintomas e determinadas atividades dos 

pacientes por meio do auto-relato e da observação clínica. É composta de 42 itens, dividida 

em quatro partes: atividade mental, comportamento e humor; atividades de vida diária; 

exploração motora e complicações da terapia medicamentosa. A pontuação em cada item 

varia de 0 a 4 pontos sendo que o valor máximo indica maior comprometimento da doença e 

o mínimo, normalidade (FAHN et al, 1987). A parte III (exploração motora) será aplicada 

para determinar a gravidade da doença (Anexo E). A UPDRS é uma escala confiável (r-

0,96) e validada (validade convergente e critério-relacionado), o que a qualifica como um 

método adequado para a avaliação da DP (MARTÍNEZ-MARTÍN et al, 1997). 

A Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) parte III, foi um dos 

instrumentos utilizados para avaliar a gravidade dos sintomas motores dos pacientes. Trata-

se de uma escala largamente utilizada tanto na pesquisa quanto na clínica. Todos os 

examinadores foram treinados através de vídeos antes da realização dos testes tendo em 

vista a homogeneização da aplicação das escalas. Confusão entre o comprometimento motor 

primário devido a DP e secundário devido a outras patologias, tais como artrose e doença 

vascular cerebral entre outras, deve ser evitado. 

Têm sido utilizadas algumas formas de quantificação da atividade motora. Uma 

dessas formas consiste em avaliar o deslocamento do paciente ao andar.  Por exemplo, o 

tempo em que o paciente leva para percorrer 14 metros em linha reta, tentando ser o mais 

rápido possível, porém sem correr. Uma segunda forma é através de digitação rápida (finger 

taps), onde o paciente tem que bater com o mesmo dedo em dois locais separados por 30 cm 

um do outro: a quantidade de vezes que o paciente consegue bater no intervalo de tempo de 

30 segundos  é utilizada como medida da habilidade motora (VOKAER; ABOU AZAR; 

ZAGERS DE BEYL, 2006).  
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1.11 – AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES COGNITIVAS, DOS SINTOMAS 

DEPRESSIVOS E DA MEMÓRIA 

O exame do Mini-Exame do Estado Mental (MMSE) é uma escala de avaliação 

cognitiva muito utilizada para a detecção de alterações cognitivas (LOURENÇO; VERAS, 

2006). Uma pontuação superior a 22/30 é aceita como um dos critérios de ausências de 

disfunção cognitiva.  

O Inventário de Depressão de Beck é uma escala de auto-avaliação amplamente 

utilizada que permite avaliar a intensidade do transtorno depressivo por possuir um 

questionário de 21 itens, incluindo atitude, sintomas depressivos e ideação suicida, cuja 

intensidade é indicada por uma pontuação que varia de 0 a 3 (BECK; STEER; GARBIN, 

1988). A avaliação deste inventário se dá com a soma dos escores, onde um escore superior 

a 10 pontos designa a presença de sintomas depressivos (GORESTEIN; ANDRADE, 1998).  

O teste de Stroop (parte III) foi desenvolvido por John Ridley Stroop, em 1935. 

Trata-se de um teste que se baseia em evidências de que se leva mais tempo para nomear 

cores do que para ler nomes de cores (STROOP, 1935). Esse teste é utilizado para a 

avaliação da flexibilidade mental, a qual é expressa pela habilidade para modificar um 

comportamento para o qual se é predisposto, em função das contingências do contexto. O 

teste Stroop requer alternar a atenção entre duas dimensões do estímulo (cor e palavra), de 

acordo com a exigência da instrução (SPREEN; STRAUSS, 1998). 
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2- JUSTIFICATIVA 

 

 Os pacientes com Doença de Parkinson apresentam complicações relacionadas tanto 

a evolução da doença quanto ao uso de agentes medicamentosos. 

 Recentes estudos sugerem que a prática de um jogo pode influenciar a 

disponibilidade de dopamina no organismo.  

No presente trabalho, nós testaremos a hipótese de que a prática de um jogo de 

dominó pode modificar a função motora e cognitiva na DP. 
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3- OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Estudar a influência do jogo de dominó sobre os sintomas na Doença de Parkinson. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Em uma população portadora de DP, avaliar: 

a) as características sócio-demográficas 

b) o estado da função motora através da escala de Hoehn and Yahr e da Unified 

Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) parte III 

c) a presença de sintomas depressivos através do Inventário de Depressão de Beck 

(IDB) 

d) a memória de trabalho através do Teste de Stroop parte III 

e) o efeito agudo da prática do jogo sobre a função motora e a memória 
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4- CASUÍSTICA E MÉTODOS 

4.1- DESENHO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo de experimentação clínica, utilizando um grupo de 40 

pacientes consecutivos, com diagnóstico clínico de DP e acompanhados no ambulatório de 

Distúrbios do Movimento do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Ceará - UFC.  Os pacientes foram avaliados quanto ao estado 

motor, à memória de trabalho e a presença de sintomas depressivos. Uma avaliação semi-

quantitativa da função motora e da memória de trabalho foi realizada antes e após a 

experimentação clínica. 

4.2- LOCAL 

O estudo foi realizado no Ambulatório de Distúrbios do Movimento da Faculdade de 

Medicina da UFC, que fica no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC). 

4.3- DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra inicial foi de 40 pacientes com diagnóstico clínico de doença de 

Parkinson. Foram envolvidos aqueles com Hoehn and Yahr (HY) entre I e III (Anexo A) e 

MiniMental State Examination (Folstein) superior a 22/30 (Anexo B). Todos os casos 

estavam em uso de levodopa tendo obtido resposta terapêutica.  
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4.4-SELEÇÃO DE PACIENTES 

Quarenta pacientes consecutivos com diagnóstico clínico de DP com HY entre I e III 

(Anexo A), que concordaram em participar do estudo foram selecionados. Após 

consentimento e assinatura do termo de aceitação o estudo foi iniciado (Termo de 

Consentimento Pós-Informação). 

4.5- CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

Pacientes de ambos os sexos, com idades entre 45 e 85 anos e com gravidade da 

doença entre I e III na escala de Hoehn and Yahr foram incluídos. Todos os pacientes 

apresentaram quadro de rigidez, acinesia e/ou tremor. Os casos eram todos responsivos a 

levodopa e estavam em doses estáveis de medicamentos nos últimos 60 dias.  Foram 

excluídos os pacientes com paralisia do olhar conjugado, disfunção autonômica grave, sinais 

cerebelares e mão apráxica. Também foram excluídos aqueles, com hipotensão ortostática, 

náusea, e/ou tontura, e alucinações.  

4.6- ASPECTO ÉTICO E CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

Os avaliadores explicaram a cada paciente qual era a natureza do devido estudo, seus 

objetivos, todos os procedimentos envolvidos, os benefícios potenciais envolvidos no estudo 

e qualquer desconforto que pudesse ocorrer. Todos os pacientes foram informados que a 

participação no estudo era voluntária e que poderiam retirar-se ou cancelar os testes a 

qualquer momento e que esta retirada não alteraria seu tratamento médico subseqüente. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (em anexo) foi fornecido por meios 

de uma declaração padrão, escrita em linguagem acessível e não técnica. Cada paciente, 
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antes de assinar o documento, leu e analisou a declaração. Nenhum paciente entrou no 

estudo antes da obtenção de seu consentimento livre e esclarecido.  

Todos os pacientes assinaram o devido termo e, logo após esse procedimento, os 

testes se iniciaram. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) e aprovado. 

4.7- RANDOMIZAÇÃO DO ESTUDO 

 Após o consentimento escrito foi realizado uma randomização através do método da 

moeda para um dos dois braços do estudo. 

4.8- PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

Os pacientes foram orientados a ingerirem a dose matinal estável de levodopa, por 

volta de 8h da manhã com uma tolerância de 30 minutos. Em seguida os testes foram 

iniciados. 

Como parâmetros de identificação, avaliamos a idade dos indivíduos no início do 

estudo e o sexo (masculino ou feminino). Em relação à história clínica, observamos a 

duração da doença, avaliando o período decorrido em anos desde o diagnóstico até a época 

atual e a terapia farmacológica utilizada anteriormente. Medicamentos utilizados para o 

tratamento de patologias associadas foram catalogadas em um questionário específico. 

Também investigamos sobre a presença do hábito de ingestão de chás, para alívio geral de 

sintomas como indisposição gástrica e insônia. 

Previamente, os pacientes foram submetidos à avaliação da função mental através do 

teste Minimental – Anexo B (FOLSTEIN; FOLSTEIN; MCHUGH, 1975).  
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A avaliação da presença de sintomas depressivos foi feita através do Inventário de 

Depressão de Beck, onde um cut-off de 10 pontos define a presença desses sintomas 

(OLIVEIRA et al, 2006). A avaliação do quadro motor foi realizada através da UPDRS 

parte III. 

O estado de motilidade funcional foi medido através de dois testes. Um deles foi a 

medida do tempo decorrido para percorrer 14 metros em linha reta, tentando ser o mais 

rápido possível, porém sem correr. O segundo teste foi o da digitação rápida (finger taps), 

onde o paciente tem que bater com o mesmo dedo em dois locais separados por 30 cm um 

do outro: registra-se a quantidade de vezes que o paciente consegue bater no intervalo de 

tempo de 30 segundos serve como medida de avaliação motora (VOKAER; ABOU AZAR; 

ZAGERS DE BEYL, 2006).  

O teste de Stroop (parte III) foi usado para avaliar a memória de trabalho (Anexo C). 

A avaliação do tempo gasto para realizar esse teste foi registrado como característica de 

tempo de memória.  

Após a avaliação inicial, os pacientes (n=40) foram randomizados para o grupo que 

realizou o jogo de domino (Experimento, n=27) ou não realizou atividades (Controle, n=13). 

O grupo que realizou o jogo foi posteriormente subdividido entre os perdedores (n=13) e 

vencedores (n=14).  Após o jogo, que teve um limite de duração de 30 a 40 minutos, os 

testes de Stroop e avaliação de mobilidade foram repetidos. Os pacientes que não realizaram 

o jogo (Controle), foram orientados para aguardar, sentados e sem atividade específica, e 

foram reavaliados no mesmo espaço de tempo. A avaliação após a realização do jogo foi 

realizada por 2 examinadores cegos quanto ao grupo ao qual o paciente pertencia. 
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4.9- ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados são expressos através de média, mediana, desvio padrão, erro padrão e 

valores percentuais. Foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnoff para avaliação da 

normalidade residual, o teste de Levene para avaliação de igualdade de variância e o Teste 

exato de Fisher. Os pacientes foram agrupados conforme a prática do jogo (experimento) e a 

não realização do jogo (controle). Posteriormente os grupos foram classificados em controle, 

vencedores e perdedores. Para comparação entre os grupos foram utilizados os testes de 

Kruskall-Wallis, Mann Whitney e ANOVA. Um teste de regressão linear para avaliar 

associações entre os dados foi realizado. Foi utilizada análise fatorial para medidas repetidas 

para estudar os efeitos da prática do jogo sobre a memória de trabalho e a atividade motora 

avaliada segundo o teste da caminhada e de digitação rápida, antes e após a realização do 

jogo. O modelo fatorial foi ajustado utilizando covariáveis selecionadas dentre aquelas que 

apresentaram p < 0,05 no teste de regressão linear.  O nível de significância foi de 95%.  

Usando as correções de Bonferroni o valor de p foi aquele < 0,02. Os dados foram 

submetidos a um pacote do SPSS for Windows. 

 

 

 

 

 

 



 48

5- RESULTADOS 

 Nós estudamos 40 pacientes com diagnóstico clínico de DP com idade entre 48 e 84 

anos (63,20±8,55), sendo 27 do sexo masculino (67,5%) e 13 do sexo feminino (32,5%). 

Conforme o critério de inclusão previamente esclarecido e definido, a escala de Hoehn and 

Yahr que avalia a gravidade da doença oscilou entre os estágios I e III. A idade de 

apresentação dos sintomas oscilou entre 41 e 80 anos (56,80± 9,41). A duração total da 

doença variou entre 1 a 25 anos (6,55±5,03). Todos os casos utilizavam levodopa e quanto à 

dose, observou-se que a dose mínima catalogada foi de 150mg e a máxima 1.250mg/dia 

(653,75±283,1). Os pacientes estudados apresentaram média de Índice de Massa Corpóreo 

(IMC) de 24,5 (± 2,5), variando entre 19,8 a 32. Os dados demográficos relativos à 

população estudada estão representados na Tabela 1. 

TABELA 1. Características demográficas e clínicas de 40 pacientes estudados, com 

diagnóstico clínico de doença de Parkinson. 

DADOS GERAIS RESULTADOS 

N 40 

Sexo (M/F) 27/13 

         Percentagem M/F (%) 67,5/32,5 

Idade (anos) Variação  48-84 

         Média ± Desvio Padrão 63,20 ± 8,55 

Idade de início da doença (anos) Variação 41-80 

         Média ± Desvio Padrão 56,80 ± 9,41 

Duração da doença (anos) Variação 1-25 

         Média ± Desvio Padrão 6,55 ± 5,03 
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Dose de levodopa (mg/dia) Variação 150-1250 

         Média ± Desvio Padrão 653,75 ± 283,1 

Índice de Massa Corpórea Variação 19,8-32 

         Média ± Desvio Padrão 24,5 ± 2,54 

M= masculino; F= feminino 

O grupo controle apresentou uma média de idade de 59,92 ± 9,01 enquanto que o 

grupo dos jogadores essa média foi de 64,78 ± 8,01. Não foi observada diferença 

estatisticamente significante quanto à idade, duração da doença e dose de levodopa entre os 

grupos experimental e controle (Tabela 2). Os casos controle (23,45 ± 1,92) apresentavam 

um IMC inferior ao grupo experimental (25,14 ± 2,65) (p=0.04). Os dados demográficos e 

clínicos relativos ao grupo experimental e controle estão descritos na Tabela 2. 

TABELA 2. Características demográficas e clínicas do grupo controle e 

experimento. 

DADOS GERAIS 

(médias±dp) 

Controle (n=13) Experimento (n = 27) ANOVA 

Idade 59,92 ± 9,01 64,78 ± 8,01 p = 0,390 

Sexo (M/F) 10/3 17/10  

Idade de diagnóstico 52,69 ± 8,62 58,78 ± 9,27 p = 0,054 

Tempo de doença 7,23 ± 4,42 6,22 ± 5,34 p = 0,559 

Dose de L-Dopa/dia 542,31 ± 255,84 707,41 ± 284,27 p = 0,084 

Variação do IMC 23,45 ± 1,92 25,14 ± 2,65 p = 0,047 

M= masculino; F= feminino; IMC= Índice de Massa Corpórea 
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Após a realização do jogo, os pacientes foram classificados entre os grupos controle, 

perdedores e vencedores. A Tabela 3 mostra os resultados clínicos e demográficos e 

nenhuma diferença entre os grupos foi registrada.  

TABELA 3. Características demográficas e clínicas da amostra classificada em controle, 

perdedores e vencedores. 

DADOS GERAIS 

(médias±dp) 

Controle 

(n= 13) 

Perdedores 

(n=13) 

Vencedores 

(n=14) 

ANOVA 

Idade 59,92 ± 9,01 67 ± 8,34 62,71 ± 7,38 p = 0,102 

Sexo (M/F) 10/3 7/6 10/4  

Idade de diagnóstico 52,69 ± 8,62 59,31 ± 10,53 58,29 ± 8,31 p = 0,154 

Tempo de doença 7,23 ± 4,42 8,15 ± 7,01 4,43 ± 2,14 p = 0,131 

Dose de L-Dopa/dia 542,31       

± 255,84 

721,15        

± 240,19 

694,64        

± 328,63 

p = 0,222 

Variação do IMC 23,45 ± 1,92 24,79 ± 2,87 25,47 ± 2,48 p = 0,110 

M= masculino; F= feminino; L-Dopa= levodopa; IMC= Índice de Massa Corpórea 

Dezoito pacientes (45%) relataram ingestão freqüente de bebidas alcoólicas. O 

hábito de fumar estava presente em 14 casos (35%) e o uso de agonistas dopaminérgicos foi 

registrado em 17 pacientes (42,5%) da amostra. História familiar de DP foi relatada em 40% 

(n= 16) dos casos. Dezoito indivíduos relataram o hábito de jogos de azar, mais comumente 

dominó e baralho. Após um interrogatório dirigido, uma paciente em uso de pramipexol, 

agonista dopaminérgico não derivado do Ergot, relatou compulsão por jogo seguido de 

aposta em dinheiro. Os dados relativos a hábitos de vida e histórico familiar da população 

estudada estão representados na Tabela 4. 
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TABELA 4. Hábitos de vida e histórico familiar de DP na população em estudo (n = 40) 

DADOS GERAIS (n = 40) Resultados (%) 

Álcool (S/N) 45/55 

Fumo (S/N) 35/65 

Uso de agonistas dopaminérgicos (S/N) 42,5/57,5 

Histórico familiar de DP (%) (S/N) 40/60 

Hábito de jogos de azar (%) (S/N) 45/55 

DP= Doença de Parkinson 

A Tabela 5 evidencia os resultados dos hábitos de vida e histórico familiar de DP nos 

pacientes estudados e classificados entre os grupos controle e experimento.  A Tabela 6 

evidencia os mesmos resultados nos pacientes classificados em controle, perdedores e 

vencedores. Nenhuma diferença entre os grupos foi observada.    

TABELA 5. Hábitos de vida e histórico familiar de DP na população em estudo nos 

grupos controle e experimento. 

HÁBITOS  Controle (n=13) Experimentos (n = 27) Fisher 

Álcool (S/N) (%) 42,6%  44,4%  p = 1 

Fumo  23,1%  40,7%  p = 0,316 

Agonista dopaminérgico 46,2%  40,7%  p = 0,782 

Histórico familiar 46,2%  37%  p = 0,733 

Hábito de jogos de azar 38,5%  48,1%  p = 0,737 
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TABELA 6. Hábitos de vida e histórico familiar de DP na população em estudo 

classificada entre controles, perdedores e vencedores. 

HÁBITOS (%) Controle 

(n= 13) 

Fisher Perdedores 

(n=13) 

Vencedores 

(n=14) 

Fisher 

Álcool  42,6% p = 1 38,5% 50% p = 0,74 

Fumo  23,1% p = 0,316 30,8% 50% p = 0,44 

Agonista 

dopaminérgico 

46,2% p = 0,782 46,2% 35,7% p=0,704 

Histórico familiar 46,2% p = 0,733 38,5% 35,7% p= 1 

Hábito de jogos de azar 38,5% p = 0,737 38,5% 57,1% p=0,449 

 A escala de UPDRS parte III mostrou uma variação de 0 a 35 pontos, com média de 

11,77 (± 8,75). O Inventário de Depressão de Beck (IDB) mostrou uma variação de 0 a 29 

pontos, com média de 12,98 (± 7,74) pontos. Vinte e oito pacientes (70%) apresentavam 

sintomas depressivos (IDB>10). Quanto à gravidade da função motora avaliada pela 

UPDRS e sintomas depressivos avaliados pelo IDB, não foi registrada diferença entre os 

grupos experimento e controle (Tabela 7) e entre os grupos controle, perdedores e 

vencedores (Tabela 8). 
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TABELA 7. Resultados dos testes de avaliação motora (UPDRS) e sintomas 

depressivos (Inventário de Beck) nos grupos controle e experimento. 

AVALIAÇÕES  Controle (n=13) Experimentos (n = 27) Total 

UPDRS (variação) 0-35 0-30 0 - 35 

         Média ± DP 11,38 ± 10,40 11,96 ± 8,05 12,98 ± 8,75 

IDB (variação) 0-24 0-29 0 - 29 

         Média ± DP 13,23 ± 7,86 12,85 ± 7,83 12,98 ± 7,74 

Sintomas depressivos  76,9% 66,7% Sim = 70% 

UPDRS= Unified Parkinson’s disease Rating Scale; IDB= Invetário de Depressão de Beck 

TABELA 8. Resultados dos testes de avaliação motora (UPDRS) e sintomas depressivos 

(Inventário de Beck) da amostra classificada em controle, perdedores e vencedores. 

AVALIAÇÕES  Controle (n= 13) Perdedores (n=13) Vencedores (n=14) ANOVA 

UPDRS  0-35 1-30 0-26 p=0,764 

      Média ± DP 11,38 ± 10,40 13,23 ± 8,91 10,79 ± 7,30  

IDB  0-24 1-27 0-29 p=0,950 

      Média ± DP 13,23 ± 7,86 13,31 ± 8,01 12,43 ± 7,93  

Sintomas depressivos 76,9% 69,2% 64,3%  

UPDRS= Unified Parkinson’s disease Rating Scale; IDB= Invetário de Depressão de Beck 

Os resultados descritivos aos testes de Stroop, digitação rápida (finger tap) e 

caminhada estão representados na Tabela 9. Os valores percentuais de melhora e piora dos 

testes de Stroop, digitação rápida e caminhada estão representados na Tabela 10. Observou-

se melhora da memória de trabalho, avaliada pelo teste de Stroop, em todos os casos 

(Gráfico 1). Os indivíduos que jogaram apresentaram melhor desempenho na avaliação da 

memória de trabalho, teste de digitação rápida e caminhada (Gráfico 2). Considerando os 
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três grupos, controle, perdedores e vencedores, observou-se melhor desempenho do teste de 

Stroop e digitação rápida no grupo vencedor, seguido pelo perdedor em relação ao controle 

(Gráfico 3). O teste da caminhada revelou melhor desempenho nos perdedores, seguido dos 

vencedores em relação ao controle (Gráfico 3). Tais diferenças não foram significativas após 

análise pelo teste de Fisher (Tabela 10). 

 TABELA 9. Dados descritivos aos testes de Stroop, digitação rápida (finger tap) e 

caminhada. 

Grupo  n casos Média Dp Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo 
  Teste de STROOP (cognição)      
  1º avaliação       
Controle  13 56,46 28,52 30,00 37,00 57,00 64,50 140,00
Experimental Perdedor 13 60,92 28,37 34,00 36,50 48,00 75,00 124,00
 Vencedor 14 63,86 25,86 35,00 42,75 57,50 88,00 117,00
 Total 27 62,44 26,61 34,00 42,00 51,00 78,00 124,00
Total  40 60,50 27,03 30,00 39,50 54,00 69,50 140,00
  2º avaliação       
Controle  13 49,46 17,14 28,00 34,50 50,00 60,00 88,00
Experimental Perdedor 13 53,46 35,12 28,00 33,50 40,00 56,00 153,00
 Vencedor 14 50,00 28,13 25,00 29,50 43,50 60,00 133,00
 Total 27 51,67 31,11 25,00 32,00 40,00 59,00 153,00
Total  40 50,95 27,14 25,00 33,50 43,50 59,75 153,00
  Nº de Batimentos (Teste de Finger)     
  1º avaliação       
Controle  13 44,00 11,08 19,00 36,50 46,00 52,50 59,00
Experimental Perdedor 13 45,46 15,67 15,00 35,00 50,00 57,50 69,00
 Vencedor 14 49,50 17,31 28,00 31,25 50,00 57,50 84,00
 Total 27 47,56 16,36 15,00 32,00 50,00 57,00 84,00
Total  40 46,40 14,80 15,00 36,25 49,00 54,00 84,00
  2º avaliação       
Controle  13 44,00 11,45 19,00 36,50 43,00 54,00 60,00
Experimental Perdedor 13 46,08 13,44 23,00 35,50 50,00 54,00 75,00
 Vencedor 14 53,71 18,80 24,00 34,50 56,50 69,25 80,00
 Total 27 50,04 16,59 23,00 35,00 51,00 58,00 80,00
Total  40 48,08 15,23 19,00 36,25 50,00 56,75 80,00
  Tempo (seg) na Caminhada      
  1º avaliação       
Controle  13 29,69 10,67 15,00 22,50 29,00 35,50 55,00
Experimental Perdedor 13 36,77 17,96 19,00 26,50 31,00 38,50 81,00
 Vencedor 14 31,00 6,99 23,00 25,75 29,00 35,75 48,00
 Total 27 33,78 13,49 19,00 26,00 30,00 37,00 81,00
Total  40 32,45 12,66 15,00 25,00 29,00 36,50 81,00
  2º avaliação       
Controle  13 30,38 12,16 15,00 22,50 28,00 40,00 58,00
Experimental Perdedor 13 34,38 17,67 16,00 25,50 28,00 33,50 78,00
 Vencedor 14 29,79 7,99 22,00 24,00 26,50 35,50 47,00
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 Total 27 32,00 13,47 16,00 24,00 28,00 34,00 78,00
Total  40 31,48 12,93 15,00 24,00 28,00 34,75 78,00

 

TABELA 10. Associação entre grupos quanto à melhora nos testes realizados. 

     Grupo      
Controle(2)   Experimental   Total Ocorre 

Melhora_Stroop   Perdedor(1) Vencedor(1) Total(2)   
 N % N % n % n % n % 
Não 4 30,8 3 23,1 1 7,1 4 14,8 8 20,0 
Sim 9 69,2 10 76,9 13 92,9 23 85,2 32 80,0 
Total 13 100,0 13 100,0 14 100,0 27 100,0 40 100,0 

Teste Exato de Fisher 1: p=0,361 ; 2: p=0,400 
     Grupo      

Controle(2)   Experimental   Total Melhora no  
Finger Test   Perdedor(1) Vencedor(1) Total(2)   
 N % N % n % n % n % 
Não 7 53,8 5 38,5 5 35,7 10 37,0 17 42,5 
Sim 6 46,2 8 61,5 9 64,3 17 63,0 23 57,5 
Total 13 100,0 13 100,0 14 100,0 27 100,0 40 100,0 

Teste Exato de Fisher 1: p=1,000 ; 2: p=0,496 
    Grupo      
Controle(2)   Experimental   Total 
  Perdedor(1) Vencedor(1) Total(2)   

Melhora no 
Tempo da 
Caminhada N % N % n % n % n % 
Não 8 61,5 4 30,8 5 35,7 9 33,3 17 42,5 
Sim 5 38,5 9 69,2 9 64,3 18 66,7 23 57,5 
Total 13 100,0 13 100,0 14 100,0 27 100,0 40 100,0 

Teste Exato de Fisher 1: p=1,000 ; 2: p=0,171 

  

 GRÁFICO 1. Resultado referente a percentagem de melhora tendo a amostra como 
um grupo total. 
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 GRÁFICO 2. Resultado referente à percentagem de melhora dos testes nos grupos 

controle e experimento. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
GRÁFICO 3. Resultado referente à percentagem de melhora dos testes nos grupos 

controle, perdedores e vencedores. 

 

 

 

 

 

 

 Os resultados referentes à correlação linear entre os dados analisados estão 

representados na Tabela 11. Aqueles com p < 0,05 serão incluídos posteriormente como 
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TABELA 11. Correlação linear entre os valores dos testes realizados e os dados 

referentes à idade atual, Índice de Massa Corpórea, idade de início da doença, tempo de 

doença, dose de L-Dopa (mg/dia), Inventário de Depressão de Beck e escala de UPDRS 

parte III. 

  
Teste de 
STROOP Nº de Batimentos Tempo (seg) na 

Caminhada 
 N r p r P r p 
1º Avaliação        
Idade (anos) na avaliação 40 0,2949 0,0647 -0,2320 0,1497 0,4012 0,0103 
IMC 40 0,0365 0,8230 -0,0365 0,8229 0,1239 0,4463 
Renda 40 0,1266 0,4365 0,0462 0,7773 -0,0508 0,7554 
Idade (anos) no Início do 
diagnóstico 40 0,1248 0,4430 -0,1241 0,4454 0,3456 0,0289 

Tempo de doença 40 0,3164 0,0467 -0,1795 0,2678 0,0262 0,8723 
Dose de levodopa (mg/dia) 40 0,0926 0,5699 0,0223 0,8915 0,3801 0,0156 
Invent. de DP de Beck 40 0,2060 0,2023 -0,3715 0,0183 0,4234 0,0065 
Escala de UPDRS parte III  40 0,0762 0,6405 -0,2751 0,0858 0,4783 0,0018 
2º Avaliação        
Idade (anos) na avaliação 40 0,3004 0,0597 -0,1364 0,4012 0,3438 0,0299 
IMC 40 -0,0234 0,8862 0,0702 0,6671 0,0647 0,6916 
Renda 40 0,1530 0,3458 0,0434 0,7902 -0,0437 0,7889 
Idade (anos) no Início do 
diagnóstico 40 0,1968 0,2235 -0,0246 0,8803 0,2899 0,0696 

Tempo de doença 40 0,1781 0,2714 -0,1954 0,2269 0,0306 0,8514 
Dose de levodopa (mg/dia) 40 0,0734 0,6528 0,0130 0,9365 0,3244 0,0411 
Invent. de DP de Beck 40 0,2786 0,0817 -0,3882 0,0133 0,4644 0,0025 
Escala de UPDRS parte III  40 0,1486 0,3602 -0,3636 0,0211 0,5485 0,0002 

  

Ajustando o modelo fatorial para medidas repetidas em função dos fatores grupo 

(controle, perdedor e vencedor) pela ANOVA com a matriz de variância e covariância não 

estruturada observa-se que os vencedores apresentam melhor desempenho pelo teste de 

Stroop (p=0.0026) (Tabela 12). Após realizar correções com as covariáveis idade e tempo de 

doença o grupo vencedor continua a apresentar melhor desempenho que os grupos controle 

e perdedor (Tabela 13). 
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 TABELA 12. Comparação dos grupos e avaliações em relação ao Teste de Stroop. 

Grupo Avaliação Média ep p 
Controle Inicial 56,462 7,646 0,1247 
  Final 49,462 7,712  
Perdedor Inicial 60,923 7,646 0,1024 
  Final 53,462 7,712  
Vencedor Inicial 63,857 7,368 0,0026 
  Final 50,000 7,432  

 TABELA 13. Comparação dos grupos e avaliações em relação ao Teste de Stroop 

fazendo as correções com as covariáveis idade e tempo de doença. 

Grupo Avaliação Média ep p 
Controle Inicial 58,4829 7,1961 0,1247 
  Final 51,4829 7,6826  
Perdedor Inicial 54,6095 7,3430 0,1024 
  Final 47,1479 7,8204  
Vencedor Inicial 67,8428 6,9610 0,0026 
  Final 53,9857 7,4282  

 A comparação entre os grupos e avaliações, inicial e final, em relação ao teste dos 

digitação rápida (finger tap) através do modelo fatorial para medidas repetidas está 

representada na Tabela 14. Observa-se que o grupo vencedor apresentou melhor 

desempenho (p= 0.016) (Tabela 14). 

 TABELA 14. Comparação dos grupos e avaliações em relação ao teste de digitação 

rápida (finger tap). 

Grupo Avaliação Média ep p 
Controle Inicial 44,0000 4,1587 1,0000 
  Final 44,0000 4,1624  
Perdedor Inicial 45,4615 4,1587 0,7266 
  Final 46,0769 4,1624  
Vencedor Inicial 49,5000 4,0074 0,0168 
  Final 53,7143 4,0110  

 A Tabela 15 mostra que, após as correções com as covariáveis idade de início 

da doença, uso de agonista dopaminérgico e UPDRS parte III, o grupo vencedor permanece 

com o melhor desempenho (Tabela 15). 
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TABELA 15. Comparação dos grupos e avaliações em relação ao Teste de digitação 

rápida (finger tap) fazendo as correções com as covariáveis idade de início da doença, uso 

de agonista dopaminérgico e UPDRS parte III. 

Grupo Avaliação Média ep p 
Controle Inicial 42,8591 4,0693 1,0000 
  Final 42,8591 4,0368  
Perdedor Inicial 46,7950 4,0080 0,7266 
  Final 47,4104 3,9751  
Vencedor Inicial 49,3212 3,8038 0,0168 
  Final 53,5355 3,7716  

 

O teste não-paramétrico de Mann Whitney entre os grupos está representado na 

Tabela 16. Após a correção de Bonferroni e utilizando análise fatorial observa-se uma 

tendência de melhor desempenho no grupo perdedor (Tabela 17).  

TABELA 16. Teste de Mann Whitney comparando as avaliações inicias e finais em 

cada grupo em relação à distribuição do tempo de caminhada. 

Tempo de caminhada      
Grupo Avaliação n Média Ep Mediana p 
Controle Inicial 13 29,6923 2,9600 29,00 0,6700 
  Final 13 30,3846 3,3732 28,00  
Perdedor Inicial 13 36,7692 4,9822 31,00 0,01524 
  Final 13 34,3846 4,9010 28,00  
Vencedor Inicial 14 31,0000 1,8694 29,00 0,0724 
  Final 14 29,7857 2,1360 26,50  

 

A Tabela 17 apresenta os mesmos dados, fazendo as correções para as covariáveis 

idade, idade de início da doença, uso de agonista dopaminérgico e UPDRS parte III pela 

ANCOVA com matriz de variância e covariância não estruturada. 
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TABELA 17. Comparação dos grupos e avaliações em relação ao Teste da 

caminhada fazendo as correções com as covariáveis idade atual, idade de início da doença, 

uso de agonista dopaminérgico e UPDRS parte III. 

Grupo Avaliação Média ep p 
Controle Inicial 3,3816 0,0652 0,7515 
  Final 3,3915 0,0676  
Perdedor Inicial 3,4528 0,0659 0,0221 
  Final 3,3783 0,0682  
Vencedor Inicial 3,4324 0,0627 0,1169 
  Final 3,3842 0,0650  
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6. DISCUSSÃO 

Nosso estudo envolveu predominantemente homens e com idade média de 63,2 anos 

sendo esta série semelhante a outras séries de DP na literatura que mostram um predomínio 

do sexo masculino a partir da sexta década (WERNECK; ALVARENGA, 1999). 

Em nosso estudo, 15 pacientes (37,5% da amostra) utilizavam unicamente 

medicamentos para o tratamento da DP. Nos demais 25 pacientes (62,5% da amostra) 

observou-se a utilização de outros medicamentos, dentre estes a classe terapêutica mais 

relatada foram medicamentos para o sistema cardiovascular verificados em 11 casos 

(27,5%). O uso de benzodiazepínicos estava presente em cinco pacientes, antiinflamatórios 

não-hormonais em quatro, medicamentos para tratamento de diabetes em três, 

antidepressivos e suplementos alimentares foram relatados em dois casos. Tal achado é 

esperado, pois observa-se que ocorre um aumento de comorbidades associadas com o 

avançar da idade. O avanço progressivo da expectativa de vida implica em aumento da 

morbidade por doenças crônicas não-transmissíveis, que muitas vezes são incapacitantes e 

que são determinantes da maior parte dos gastos com a saúde nos países desenvolvidos 

(DUARTE; REGO, 2006). 

A média diária de levodopa observada foi de 653,75 ± 283,1 mg/dia e está bem 

próxima a um estudo feito na mesma cidade, que teve média de 625 ± 232,97 mg/dia 

(MEDEIROS, 2005). Vale ressaltar que os pacientes apresentavam gravidade da doença 

entre os estágios I e III na escala de Hoehn and Yahr o que pode explicar parcialmente as 

baixas doses de levodopa utilizadas. Outro fator a ser considerado é a dificuldade de acesso 

ao medicamento por razões sociais e/ou financeiras.  
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Dezessete pacientes (42,7%) faziam uso de agonistas dopaminérgicos. Deve ser 

lembrado que a nossa amostra é procedente do Hospital Universitário, que constitui-se na 

sua maioria de pessoas de baixa renda, constatado pela média da renda salarial entre 5,1 ± 

5,53 salários mínimos. Os agonistas dopaminérgicos são substâncias com meia-vida mais 

longa e, portanto, uma farmacocinética diferente da levodopa. O uso concomitante desses 

medicamentos é prática comum na terapia da DP e possivelmente ajuda a evitar as 

complicações decorrentes do uso da levodopa, através da redução das irregularidades de 

oferta de dopamina na fenda sináptica (TEIXEIRA; CARDOSO, 2004). 

Quanto ao uso de plantas medicinais como tratamento de sintomas gerais, 19 

pacientes (47,5% da amostra) relataram não fazer uso de chás. Dentre os 21 pacientes que 

fazem uso de chás, Capim-Santo e Cidreira, ervas reconhecidas como portadoras de 

atividade ansiolítica, foram as mais relatadas. Tal fato é comum no nordeste brasileiro, onde 

plantas silvestres são usadas como medicinais, especialmente pela população do meio rural e 

da periferia urbana (MATOS; BEZERRA, 1993). 

Nós utilizamos o IMC para avaliação do estado nutricional e diagnóstico de 

sobrepeso e obesidade, observando-se uma variação de 19,8 a 32. O uso do IMC em idosos 

apresenta dificuldades em função do decréscimo de estatura, acúmulo de tecido adiposo, 

redução da massa corporal magra e diminuição da quantidade de água no organismo, não 

havendo assim um ponto de corte específico para essa faixa etária (SANTOS; SICHIERI, 

2005). Mediante essas dificuldades utilizamos à classificação sugerida pela OMS para 

idosos: desnutridos (IMC < 22), eutróficos (IMC entre 22 e 27) e obesos (IMC > 27) 

(DUARTE; REGO, 2007). De acordo com essa classificação, no nosso estudo, 28 casos 

(70%) foram considerados eutróficos, 7 (17,5%) foram classificados como obesos e 5 

(12,5%) foram classificados como desnutridos. O achado comum de desnutrição na DP tem 
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sido confirmado na literatura (EDWARDS; PFEIFFER; QUINGLEY, 1991). Estudos 

recentes têm também demonstrado uma associação entre o IMC elevado e o risco de 

desenvolver a DP (HU et al, 2006). Os pacientes portadores de DP desenvolvem com 

freqüência disfagia, que geralmente pode associar-se a perda de peso. O paciente com DP 

tenta adaptar-se às dificuldades e pode não procurar atenção médica devido à disfagia e/ou 

desnutrição.  Deve ser enfatizado que tratamentos fonoaudiológicos podem aliviar os 

sintomas. (KNOOP; PADOVANI, 2001.) 

Neste estudo, observou-se história familiar de DP em 16 pacientes, correspondendo a 

40% da amostra total. Tal achado é superior aquele descrito na literatura que mostra uma 

variação entre 14,5% (WERNECK; ALVARENGA, 1999) a 27% dos casos (RIBEIRO et 

al, 2004). É possível que essa discordância seja secundária ao fato de tratar-se de uma 

amostra pequena. Vale ressaltar que tem sido sugerido que a influência do fator genético é 

complexa e provavelmente depende de fatores circunstanciais e da influência de outros 

mecanismos. 

O hábito de consumo de bebida alcoólica de forma não compulsiva antes do 

aparecimento dos sintomas foi relatado em 18 pacientes (45% da amostra). Vários estudos 

investigam a associação entre o uso de determinadas substâncias e o aparecimento da DP, na 

tentativa de encontrar uma relação etiológica (RIBEIRO et al, 2004). O álcool é um agente 

sabidamente tóxico para o sistema nervoso. Anteriormente, estudos sobre este assunto 

mostraram um possível caráter protetor tanto do álcool, quanto do café e do tabaco 

(BENEDETTI et al, 2000). Observou-se o hábito de fumar em 14 pacientes (35% da 

amostra). Estudos sugerem um caráter protetor do fumo para o surgimento da DP 

(BENEDETTI et al, 2000; WERNECK; ALVARENGA, 1999). Tal proteção não está 

relacionada ao sexo do paciente (THACKER et al, 2007).  



 64

Sintomas depressivos estavam presentes em 28 pacientes (70%) da amostra. A 

literatura relata em média 40% dos pacientes com sintomas depressivos (PRADO; 

BARBOSA, 2005). Tal achado pode variar entre 4 a 70% dependendo da metodologia 

aplicada (SILBERMAN et al, 2004). A depressão antecede os sintomas motores em 25% 

dos pacientes com DP. Geralmente a depressão na DP está associada com o avanço da 

gravidade da doença, corroborada pela alta pontuação na escala UPDRS e estágio avançado 

na escala de H-Y (SILBERMAN et al, 2004). Nós optamos pelo Inventário de Depressão de 

Beck (BECK et al, 1961) que é uma medida de auto-avaliação de sintomas depressivos 

amplamente utilizada tanto em pesquisa como em clínica, tendo sido traduzida para vários 

idiomas e validada em diferentes países (GORESTEIN; ANDRADE, 1998). Há várias 

propostas de diferentes pontos de corte para distinguir os níveis de sintomas depressivos 

utilizando o IDB. De acordo com Beck et al (1988), a escolha do ponto de corte adequado 

depende da natureza da amostra e dos objetivos do estudo. Para amostras de pacientes com 

transtorno afetivo o "Center for Cognitive Therapy" (BECK et al, 1988) recomenda os 

seguintes pontos de corte: menor que 10 = sem depressão ou depressão mínima; de 10 a 18 

= depressão, de leve a moderada; de 19 a 29 = depressão, de moderada a grave; de 30 a 63 = 

depressão grave (GORESTEIN; ANDRADE, 1998). Assim sendo, nós optamos pelo ponto 

de corte em 10 pontos, pois acreditamos ser uma boa taxa de especificidade, acurácia e 

correlação para a nossa amostra, como já foi comprovada em outros estudos (SILBERMAN 

et al, 2006).   

  Recentemente diversos estudos têm relacionado o hábito compulsivo por 

jogos de azar em pacientes em uso de agonistas dopaminérgicos (DODD et al, 2005; 

WITJAS et al, 2005). Observamos que um (2,5% da amostra) dos pacientes já apresentava 

esse sintoma, sendo orientado a fazer a retirada do uso desse medicamento. Esses achados 
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literários indicam que uma ativação do sistema dopaminérgico ocorra após a prática do jogo 

mantendo um sistema de recompensa favorável a DP.  

 Estudos de experimentação clínica na DP podem nos ajudar a compreender os 

hábitos que se associam a melhora ou piora dos sintomas. No nosso trabalho, após a 

experimentação observou-se que os indivíduos vencedores apresentavam uma melhora da 

memória de trabalho conforme avaliada pelo Teste de Stroop. Estes achados permaneceram 

após a correção para a idade e o tempo de doença.  

 Críticas são feitas sobre as tentativas de fragmentar a memória em sub-

componentes porém, evidências inclusive a nível sináptico, apontam para a existência de 

memória de curto-termo, memória de longo-termo e memória de processamento, executiva 

ou também chamada de trabalho.  Definitivamente, esses subcomponentes manifestam-se 

clinicamente com comprometimento diferenciado particularmente visíveis nos indivíduos 

com lesões pós-trauma e após doença vascular cerebral.  

 A memória de trabalho refere-se a um sistema que armazena e processa a 

informação necessária para realizar tarefas cognitivas complexas como compreensão da 

linguagem, aprendizado e ponderação. Na tentativa de compreender a memória de trabalho 

ela foi dividida em componentes descritos como: executivo central dependente da atenção, 

visuo-espacial, que manipula memória visual, e fonológico que processa o conteúdo de 

linguagem e sons. O teste de Stroop fase III requer o uso de inibição frontal e portanto, é 

muito sensível a alterações precoces da função cognitiva.  Os pacientes com DP apresentam 

comumente disfunção cognitiva eventual durante a doença e terapias medicamentosas ou 

comportamentais que possam melhorar tal disfunção ainda precisam ser encontradas. Deve 

ser enfatizado que de forma geral, a atividade física é benéfica para esses pacientes. O nosso 

estudo mostra que a prática do jogo tem também efeito benéfico sobre a memória de 

trabalho. Outros estudos sobre esse assunto podem corroborar esses achados.  
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 Nós utilizamos dois padrões de avaliação motora, o teste da caminhada e digitação 

rápida (finger tap), antes e após o experimento. Pacientes com DP apresentam diferentes 

graus de dificuldades para deambular mesmo quando a doença está nos seus estágios iniciais 

(AZEVEDO et al, 2006). Após a experimentação nós observamos que os indivíduos que 

jogaram apresentaram melhora (perdedores) ou tendência de melhora (vencedores) no teste 

da caminhada. Essa tendência permaneceu nos perdedores após a correção para idade, idade 

de início da doença, uso de agonista dopaminérgico e escala de UPDRS parte III. É possível 

que tal achado seja secundário a ativações do sistema noradrenérgico e/ou noradrenérgico 

dopaminérgico explicando uma maior velocidade dos movimentos. A amostra estudada, de 

forma geral, apresenta sintomas de comprometimento motor, como demonstrado na 

literatura atual (NETO et al, 2004).  

 Atividades físicas devem ser sempre estimuladas, quando possível nestes pacientes, 

pois podem evitar problemas secundários à falta de atividade motora como: atrofia e 

fraqueza muscular, diminuição da capacidade articular, perda do equilíbrio e do movimento 

automático, comprometimento das vísceras pois, da mesma forma que a rigidez se apresenta 

nos músculos, se apresenta nos órgãos internos tornando-os mais lento (BRAGA et al, 

2003). 

 No nosso estudo, a avaliação motora através do teste de movimentos alternados 

rápidos ou digitação rápida (finger tap) revelou que após a realização do jogo os indivíduos 

vencedores apresentavam uma melhora da atividade motora. Tal melhora persistiu após a 

correção para idade de início da doença, uso de agonista dopaminérgico e escala de UPDRS 

parte III. O achado de uma maior agilidade motora nos pacientes vencedores reforça o 

conceito de que ocorre liberação de dopamina nestes indivíduos. O teste de finger-tapping é 

um procedimento simples que contribui para avaliar a função motora e os diversos estágios 
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da DP (JOBBAGY et al, 2005; BRONTE-STEWART et al, 2000) por ser um teste que 

evidência o controle motor (KOENEKE et al, 2006).  

 Em resumo, o nosso estudo mostra que a prática do jogo de dominó está associada à 

melhora da memória de trabalho e da atividade motora em graus variáveis, avaliada pelos 

testes da caminhada e de digitação rápida. 
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7 - CONCLUSÕES 

 Nesse estudo os pacientes eram predominantemente do sexo masculino e tinham 

idade superior a cinqüenta anos, estando de acordo com a grande maioria das séries de DP 

na literatura. A ingestão de álcool e o uso do fumo foi relatado de maneira mais prevalente 

comparado a literatura. 

Conforme critérios pré-estabelecidos, a maioria apresentava H-Y grau II e UPDRS 

parte III com escore médio de 12. 

Observou-se a presença de sintomas depressivos em 70% dos casos. 

O teste de Stroop para avaliação da memória de trabalho revelou-se comprometido 

na totalidade dos casos. 

A prática do jogo de dominó associou-se a melhora da memória de trabalho pelo 

teste de Stroop e da atividade motora avaliada pelo teste de digitação rápida. 

Observou-se uma tendência de melhora do tempo de caminhada nos indivíduos que 

jogaram, sendo que tal melhora foi mais presente nos perdedores. 
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ANEXOS 

ANEXO A 
 
 

Escala de Hoehn and Yahr para a severidade da Doença de Parkinson 
 
 
 

Estágio 0 
Ausência de sinais patológicos 
 

Estágio 1 
Os sintomas parkinsonianos afetam somente a um lado do corpo 
 

Estágio 2 
Os sintomas parkinsonianos afetam os dois lados do corpo sem transtorno do equilíbrio 
 

Estágio 3 
Alteração bilateral leve ou moderada, com certa instabilidade postural. O paciente é 
fisicamente independente 
 

Estágio 4 
Incapacidade grave: é capaz de caminhar ou de permanecer de pé sem ajuda 
 

Estágio 5 
O paciente necessita de ajuda para tudo. Permanece em cama ou sentado. 
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ANEXO B 
 
 

MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL 
(Folstein, Folstein & McHugh, 1975) 

 
Paciente:________________________________________________________
__ 
Data da Avaliação: ___/___/___      Avaliador:____________________________ 
 
ORIENTAÇÂO TEMPORAL 
Dia da semana (1 ponto).......................................................................................  (   ) 
Dia do mês (1 ponto)............................................................................................  (   ) 
Mês (1 ponto)........................................................................................................  (   ) 
Ano (1 ponto)........................................................................................................  (   ) 
Hora aproximada (1 ponto)....................................................................................  (   ) 
 
ORIENTAÇÃO ESPACIAL 
Local específico (andar ou setor) (1 ponto)...........................................................  (   ) 
Instituição (residência, hospital, clínica) (1 ponto)................................................  (   ) 
Bairro ou rua próxima (1 ponto).............................................................................  (   ) 
Cidade (1 ponto).....................................................................................................  (   ) 
Estado (1 ponto)......................................................................................................  (   ) 
  
MEMÓRIA IMEDIATA 
Fale 3 palavras não relacionadas (Ex.: pêra, mesa e centavo). Posteriormente pergunte ao 
paciente pelas 3 palavras. 
Dê 1 ponto para cada resposta correta....................................................................  (   ) 
Depois repita as palavras e certifique-se de que o paciente as aprendeu, pois mais adiante 
você irá perguntá-las novamente. 
 
ATENÇÃO E CÁLCULO 
(100 - 7) sucessivos, 5 vezes sucessivamente 
(1 ponto para cada cálculo correto).........................................................................  (   ) 
 
EVOLUÇÃO 
Pergunte pelas 3 palavras ditas anteriormente (1ponto por palavra).......................  (   ) 
 
LINGUAGEM 
Nomear um relógio e uma caneta (2 pontos)...........................................................  (   ) 
Repetir “nem aqui, nem ali, nem lá) (1 ponto)........................................................  (   ) 
Comando: “pegue este papel com a mão direita, dobre ao meio e coloque no chão               
(3 pontos).................................................................................................................  (   ) 
Ler e obedecer: “feche os olhos” (1 ponto).............................................................. (   ) 
Escrever uma frase (1 ponto)...................................................................................  (   ) 
Copiar um desenho (1 ponto)..................................................................................  (   ) 
        ESCORE: (___/30) 
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MARROM  AZUL ROSA VERDE 

   
AZUL  VERDE MARROM ROSA 

   
MARROM  ROSA VERDE AZUL 

   
VERDE  AZUL ROSA MARROM 

   
MARROM  VERDE AZUL ROSA 

   
ROSA  AZUL VERDE MARROM 
Tempo: 
Erros: 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STROOP TESTE - ANEXO C 
Nome:_________________________________________   
Data:________________ 
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     Anexo D 
Inventário de Depressão de Beck   
Beck Depression Inventory –BDI (Beck et al., 1961) – versão revisada (Beck et al., 
1979) 
Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada 
grupo, marque o campo próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a 
maneira que você tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias afirmações em 
um grupo parecerem se aplicar igualmente bem, marque cada uma. Tome o cuidado de ler 
todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer a sua escolha.  
 
1) 
  

 Não me sinto triste. 
 Eu me sinto triste. 
 Estou sempre triste e não consigo sair disto. 
 Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar. 

 
2) 
  

 Não estou especialmente desanimado quanto ao futuro. 
 Eu me sinto desanimado quanto ao futuro. 
 Acho que nada tenho a esperar. 
 Acho o futuro sem esperança e tenho a impressão de que as coisas não podem melhorar. 

 
3) 
 

 Não me sinto um fracasso. 
 Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum. 
 Quando olho para trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um monte de fracassos. 
 Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso. 

 
4) 
 

 Tenho tanto prazer em tudo como antes. 
 Não sinto mais prazer nas coisas como antes. 
 Não encontro um prazer real em mais nada. 
 Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo. 

 
5) 
 

 Não me sinto especialmente culpado. 
 Eu me sinto culpado grande parte do tempo. 
 Eu me sinto culpado na maior parte do tempo. 
 Eu me sinto sempre culpado. 
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6) 
 

 Não acho que esteja sendo punido. 
 Acho que posso ser punido. 
 Creio que serei punido. 
 Acho que estou sendo punido. 

 
7) 
 

 Não me sinto decepcionado comigo mesmo. 
 Estou decepcionado comigo mesmo. 
 Estou enjoado de mim. 
 Eu me odeio. 

 
8) 
 

 Não me sinto, de qualquer modo, pior que os outros. 
 Sou crítico em relação a mim por minhas fraquezas ou erros. 
 Eu me culpo sempre por minhas falhas. 
 Eu me culpo por tudo de mau que acontece. 

 
9) 
  

 Não tenho quaisquer idéias de me matar. 
 Tenho idéias de me matar, mas não as executaria. 
 Gostaria de me matar. 
 Eu me mataria se tivesse oportunidade. 

 
10) 
 

 Não choro mais do que o habitual. 
 Choro mais agora do que costumava. 
 Agora, choro o tempo todo. 
 Costumava ser capaz e chorar, mas agora não consigo, mesmo que o queira. 

 
11) 
 

 Não sou mais irritado agora do que já fui. 
 Fico aborrecido ou irritado mais facilmente do que costumava. 
 Atualmente me sinto irritado o tempo todo. 
 Não me irrito mais com as coisas que costumavam me irritar.  

 
12) 
 

 Não perdi o interesse pelas outras pessoas. 
 Estou menos interessado pelas outras pessoas do que costumava estar. 
 Perdi a maior parte do meu interesse pelas outras pessoas. 
 Perdi todo o meu interesse pelas outras pessoas. 
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13) 
 

 Tomo decisões tão bem quanto antes. 
 Adio as tomadas de decisões mais do que costumava. 
 Tenho mais dificuldade em tomar decisões do que antes. 
 Não consigo mais tomar decisões. 

 
14) 
 

 Não acho que minha aparência esteja pior do que costumava ser. 
 Estou preocupado por estar parecendo velho ou sem atrativos. 
 Acho que há mudanças permanentes na minha aparência que me fazem parecer sem 

atrativos. 
 Acredito que pareço feio. 

 
15) 
 

 Posso trabalhar tão bem quanto antes. 
 Preciso de um esforço extra para fazer alguma coisa. 
 Tenho que me esforçar muito para fazer alguma coisa. 
 Não consigo mais fazer trabalho algum. 

 
16) 
  

 Consigo dormir tão bem como o habitual. 
 Não durmo tão bem quanto costumava. 
 Acordo um a duas horas mais cedo que habitualmente e tenho dificuldade em voltar a 

dormir. 
 Acordo várias horas mais cedo do que costumava e não consigo voltar a dormir. 

 
17) 
 

 Não fico mais cansado do que o habitual. 
 Fico cansado com mais facilidade do que costumava. 
 Sinto-me cansado ao fazer qualquer coisa. 
 Estou cansado demais para fazer qualquer coisa. 

 
18) 
 

 Meu apetite não está pior do que o habitual. 
 Meu apetite não é tão bom quanto costumava ser. 
 Meu apetite está muito pior agora. 
 Não tenho mais nenhum apetite. 

 
19) 
  

 Não tenho perdido muito peso, se é que perdi algum recentemente. 
 Perdi mais de dois quilos e meio. 
 Perdi mais de cinco quilos. 
 Perdi mais de sete quilos. 
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Estou tentando perder peso de propósito, comendo menos:   Sim   Não 
  
20) 
 

 Não estou mais preocupado com minha saúde do que o habitual. 
 Estou preocupado com problemas físicos, tais como dores, indisposição do estômago ou 

prisão de ventre. 
 Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar em outra coisa. 
 Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar em qualquer 

outra coisa. 
 
21) 
 

 Não notei qualquer mudança recente no meu interesse por sexo. 
 Estou menos interessado por sexo do que costumava estar. 
 Estou muito menos interessado em sexo atualmente. 
 Perdi completamente o interesse por sexo. 
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ANEXO E 
 

ESCALA UNIFICADA DE AVALIAÇÃO PARA DOENÇA DE PARKINSON - 
UPDRS - FEVEREIRO DE 1987 - FAHN, S. et al. 

 
PARTE III - EXAME MOTOR 

 
• Fala 
0 - Normal 
1 - Perda discreta da expressão, do volume ou dicção 
2 - Comprometimento moderado. Arrastado, monótono, mas compreensível 
3 - Comprometimento severo, difícil de ser estendido 
4 - Incompreensível 
 
• Expressão Facial 
0 - Normal 
1 - Diminuição mínima 
2 - Diminuição pequena, mas anormal, da expressão facial 
3 - Hipomimia moderada, lábios caidos/afastados por algum tempo 
4 - Fáceis em máscara ou fixa, com perda severa ou total da expressão facial. Lábios 
afastados 4 de polegadas ou mais. 
 
• Tremor de repouso  
0 - Ausente 
1 - Presente, mas infrequente ou leve 
2 - Persistente, mas da pouca amplitude ou moderado em amplitude mas presente de 
maneira intermitente 
3 - Moderado em amplitude mas presente a maior parte do tempo 
4 - Grande amplitude e presente a maior parte do tempo 
 
• Tremor postural ou de ação das mãos 
0 - Ausente 
1 - Leve, presente com a ação 
2 - Moderado em amplitude, presente com a ação 
3 - Moderado em amplitude tanto com ação como mantendo uma postura 
4 - Grande amplitude, interferindo com a alimentação 
 
• Rigidez (Movimento passivo das grandes articulações, com paciente sentado e 

relaxado. Ignorar roda denteada) 
0 - Ausente 
1 - Pequena ou detectável somente quando ativado por movimentos em espelho ou outros 
2 - Leve e moderado 
3 - Marcante, mas pode realizar movimento completo de articulação 
4 - Severo e o movimento completo da articulação se consegue com grande dificuldade 
 
 
 
• Bater os dedos continuamente - finger taps (paciente bate com o polegar no dedo 

indicador em sequêcias rápidas com a maior amplitude possível, uma mão de cada 
vez) 
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0 - Normal 
1 - Leve lentidão e/ou redução na amplitude 
2 - Comprometimento moderado. Fadiga precoce bem clara. Pode ter paradas ocasionais 
durante o movimento 
3 - Comprometimento severo. Hesitação frequente para iniciar o movimento ou paradas 
durante o movimento que está realizando 
4 - Realiza o teste com grande dificuldade, quase não conseguindo 
 
• Movimento das mãos (paciente abre e fecha as mãos em movimentos rápidos e 

sucessivos e com a maior amplitude possível) 
0 - Normal 
1 - Lentidão leve e/ou redução em amplitude 
2 - Comprometimento moderado. Fadiga precoce bem clara. Pode ter paradas ocasionais 
durante o movimento 
3 - Comprometimento severo. Hesitação freqüente para iniciar o movimento ou para 
ocasional durante o movimento que está realizando 
4 - Realiza o teste com grande dificuldade, quase não conseguindo 
 
• Movimentos rápidos alternados das mãos (movimento de pronação e supinação das 

mãos, verticalmente ou horizontalmente, com a maior amplitude possível, as duas 
mãos simultaneamente 

0 - Normal 
1 - Lentidão leve e/ou redução em amplitude 
2 - Comprometimento moderado. Fadiga precoce bem clara. Pode ter paradas ocasionais 
durante o movimento 
3 - Comprometimento severo. Hesitação freqüente para iniciar o movimento ou para 
ocasional durante o movimento que está realizando 
4 - Realiza o teste com grande dificuldade, quase não conseguindo 
 
• Agilidade das pernas (paciente bate com o calcanhar no chão em sucessões rápidas, 

levantando toda a perna. A amplitude do movimento deve ser cerca de 03 
polegadas) 

0 - Normal 
1 - Lentidão leve e/ou redução em amplitude 
2 - Comprometimento moderado. Fadiga precoce bem clara. Pode ter paradas ocasionais 
durante o movimento 
3 - Comprometimento severo. Hesitação freqüente para iniciar o movimento ou para 
ocasional durante o movimento que está realizando 
4 - Realiza o teste com grande dificuldade, quase não conseguindo 
 
• Levantar da cadeira (paciente tenta levantar-se de uma cadeira de espaldo reto, de 

madeira ou ferro, com braços cruzados em frente ao peito) 
0 - Normal 
1 - Lento ou pode precisar de mais uma tentativa 
2 - Levanta-se apoiado nos braços da cadeira 
3 - Tende a cair para trás e pode tentar levantar 
4 - Incapaz de levantar-se sem ajuda 
• Postura 
0 - Normal em posição ereta 
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1 - Não bem ereto, levemente curvado para frente (stooped); pode ser normal para pessoas 
mais velhas. 
2 - Moderadamente curvado para frente, definitivamente anormal, pode inclinar-se um 
pouco para os lados 
3 - Severamente curvado para frente com cifose, inclinação moderada para um dos lados 
4 - Bem fletido com anormalidade acentuada da postura 
 
• Marcha 
0 - Normal 
1 - Anda lentamente, pode arrastar os pés com pequenas passadas, mas não há festinação ou 
propulsão 
2 - Anda com dificuldade, mas precisa de pouca ajuda ou nenhuma, pode apresentar alguma 
festinação, passos curtos ou propulsão 
3 - Comprometimento severo da marcha, necessitando de ajuda 
4 - Não consegue andar sozinho, mesmo com ajuda 
 
• Estabilidade postural (resposta a deslocamento súbito para trás, puxando os 

ombros, com o paciente ereto, de olhos abertos, pés um pouco separados. O 
paciente deve ser informado a respeito do teste) 

0 - Normal 
1 - Retropulsão, mas se recupera sem ajuda 
2 - Ausência de resposta postural, cairia se não fosse ajudado pelo examinador 
3 - Muito instável, tende a perder o equilíbrio espontaneamente 
4 - Incapaz de ficar ereto sem ajuda 
 
• Bradicinesia e hipocinesia corporal (combinação hesitação, diminuição do balançar 

dos braços, pequena amplitude e pobreza de movimentos em geral) 
0 - Nenhum 
1 - Lentidão mínima. Poderia ser normal em algumas pessoas. Possível redução na 
amplitude 
2 - Movimento definitivamente anormal. Pobreza de movimento e um certo grau de lentidão 
3 - Lentidão moderada. Pobreza de movimento ou com pequena amplitude 
4 - Lentidão acentuada. Pobreza de movimento ou com pequena amplitude 
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BANCO DE DADOS 
Casos Iniciais Sexo Idade Jogou Grupo H-Y IMC Beck SDepres UPDRS Alcool Fumo HFam Renda 
01 AAF Feminino 68 SIM Perdedor 2 23,10 4 NÃO 4 NÃO NÃO NÃO 2 
02 IAW Feminino 54 SIM Vencedor 1 23,52 8 NÃO 10 NÃO NÃO NÃO 5 
03 JFS Masculino 69 NÃO Controle 3 24,50 15 SIM 3 SIM NÃO SIM 2 
04 RNMA Masculino 53 NÃO Controle 3 25,34 12 SIM 6 SIM NÃO NÃO 6 
05 ILM Masculino 55 NÃO Controle 3 21,71 20 SIM 35 SIM SIM NÃO 3 
06 JLP Masculino 49 NÃO Controle 2 23,12 10 SIM 18 NÃO NÃO NÃO 4 
07 AWS Masculino 69 NÃO Controle 3 24,02 14 SIM 12 NÃO NÃO SIM 15 
08 JAM Masculino 64 SIM Vencedor 2 26,08 0 NÃO 2 NÃO NÃO SIM 30 
09 LGS Feminino 52 NÃO Controle 2 22,68 23 SIM 7 NÃO NÃO NÃO 1 
10 FC Masculino 57 NÃO Controle  2 19,83 13 SIM 21 SIM NÃO SIM 2 
11 MFB Feminino 48 NÃO Controle 2 20,79 23 SIM 12 NÃO NÃO NÃO 2 
12 ETM Masculino 72 NÃO Controle 2 27,05 7 NÃO 9 SIM SIM SIM 3 
13 JQH Masculino 60 NÃO Controle 2 24,16 10 SIM 1 NÃO NÃO NÃO 6 
14 JACS Masculino 54 NÃO Controle 2 24,58 0 NÃO 0 NÃO NÃO SIM 7 
15 FGS Masculino 67 SIM Vencedor 2 23,84 19 SIM 12 SIM SIM NÃO 1 
16 JPL Masculino 69 SIM Vencedor 2 26,56 11 SIM 3 NÃO NÃO SIM 2 
17 JNV Masculino 55 SIM Perdedor 3 23,70 11 SIM 7 SIM NÃO SIM 5 
18 MES Feminino 63 SIM Perdedor 2 21,77 13 SIM 7 NÃO NÃO NÃO 12 
19 FUB Masculino 58 SIM Vencedor 2 25,40 21 SIM 14 SIM NÃO NÃO 1 
20 FGC Masculino 66 SIM Perdedor 2 24,09 7 NÃO 6 SIM SIM NÃO 10 
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BANCO DE DADOS 
Casos Iniciais Sexo Idade Jogou Grupo H-Y IMC Beck SDepres UPDRS Alcool Fumo HFam Renda 
21 FMF Masculino 70 NAO Controle 3 24,11 24 SIM 23 SIM SIM NAO 1 
22 MZSA Feminino 75 SIM Perdedor 2 25,34 27 SIM 13 NAO SIM NAO 12 
23 JAPO Masculino 56 SIM Vencedor 3 22,86 29 SIM 19 SIM SIM NAO 2 
24 TPM Feminino 71 NAO Controle 1 23,00 1 NÃO 1 NAO NAO SIM 1 
25 MGQ Masculino 65 SIM Perdedor 2 23,44 18 SIM 15 SIM NAO SIM 4 
26 MCG Masculino 69 SIM Vencedor 3 23,39 16 SIM 19 SIM SIM SIM 10 
27 TCOM Masculino 65 SIM Vencedor 1 27,73 2 NÃO 9 SIM SIM NAO 5 
28 MAS Masculino 58 SIM Perdedor 3 27,69 12 SIM 24 SIM SIM NAO 10 
29 MAAB Feminino 80 SIM Perdedor 3 20,03 22 SIM 30 NAO NAO SIM 2 
30 MZRS Feminino 70 SIM Vencedor 2 24,56 13 SIM 0 NAO NAO SIM 4 
31 MCAQ Feminino 68 SIM Vencedor 2 32,05 7 NÃO 6 NAO SIM NAO 5 
32 MTA Feminino 60 SIM Perdedor 2 30,00 1 NÃO 1 NAO NAO NAO 2 
33 AAA Masculino 63 SIM Perdedor 2 24,35 6 NÃO 11 NAO NAO SIM 1 
34 MESC Masculino 73 SIM Vencedor 2 24,06 4 NÃO 11 SIM SIM SIM 3 
35 MRJF Feminino 84 SIM Perdedor 3 29,75 18 SIM 17 NAO SIM NAO 2 
36 EMS Masculino 67 SIM Perdedor 3 24,42 24 SIM 26 SIM NAO NAO 12 
37 FAG Masculino 63 SIM Vencedor 2 24,20 12 SIM 14 NAO NAO NAO 1 
38 JBR Masculino 51 SIM Vencedor 3 24,30 17 SIM 26 NAO NAO NAO 1 
39 MSV Feminino 51 SIM Vencedor 2 28,10 15 SIM 6 SIM SIM NAO 1 
40 JBSN Masculino 67 SIM Perdedor 3 24,56 10 SIM 11 NAO NAO SIM 6 
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BANCO DE DADOS 
Casos Stroop1 Erros1 Stroop2 Erros2 AvaS AvaE Finger1 Finger2 AvaF Camin1 Camin2 AvaC LDopa Hjogar 
01 34 6 38 4 NAO SIM 69 75 SIM 28 26 SIM 750 NAO 
02 35 1 25 1 SIM NAO 54 73 SIM 29 24 SIM 500 SIM 
03 67 5 65 4 SIM SIM 54 60 SIM 22 22 NAO 375 NAO 
04 30 1 36 1 NAO NAO 50 53 SIM 29 29 NAO 500 SIM 
05 30 6 45 6 NAO NAO 51 42 NAO 29 45 NAO 625 SIM 
06 39 4 33 5 SIM NAO 42 34 NAO 25 25 NAO 625 NAO 
07 140 4 88 5 SIM NAO 53 59 SIM 32 28 SIM 1000 SIM 
08 39 0 25 0 SIM NAO 57 63 SIM 23 22 SIM 325 SIM 
09 57 1 39 0 SIM SIM 37 41 SIM 29 28 SIM 325 NAO 
10 46 3 56 2 NAO SIM 59 55 NAO 28 25 SIM 750 NAO 
11 41 1 28 0 SIM SIM 36 36 NAO 39 39 NAO 325 NAO 
12 66 0 55 0 SIM NAO 31 37 SIM 42 41 SIM 500 NAO 
13 63 11 60 2 SIM SIM 42 43 SIM 23 23 NAO 375 NAO 
14 60 1 50 4 SIM NAO 52 50 NAO 18 17 SIM 500 SIM 
15 65 11 50 11 SIM NAO 52 49 NAO 29 29 NAO 750 NAO 
16 43 3 35 2 SIM SIM 59 68 SIM 26 24 SIM 625 SIM 
17 35 3 36 3 NAO NAO 57 50 NAO 31 31 NAO 1000 NAO 
18 47 0 35 0 SIM NAO 62 53 NAO 25 25 NAO 500 SIM 
19 47 8 40 7 SIM SIM 84 80 NAO 35 35 NAO 1250 NAO 
20 38 1 32 1 SIM NAO 58 52 NAO 34 34 NAO 750 NAO 
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BANCO DE DADOS 
Casos Stroop1 Erros1 Stroop2 Erros2 AvaS AvaE Finger1 Finger2 AvaF Camin1 Camin2 AvaC LDopa Hjogar 
21 60 2 60 2 NAO NAO 19 19 NAO 55 58 NAO 1000 SIM 
22 105 8 153 4 NAO SIM 15 23 SIM 31 33 NAO 500 SIM 
23 97 3 59 3 SIM NAO 28 35 SIM 25 25 NAO 625 SIM 
24 35 2 28 0 SIM SIM 46 43 NAO 15 15 NAO 150 NAO 
25 70 13 51 12 SIM SIM 54 50 NAO 40 28 SIM 750 NAO 
26 117 11 133 7 NAO SIM 29 25 NAO 38 44 NAO 750 SIM 
27 97 3 74 2 SIM SIM 54 51 NAO 24 23 SIM 150 NAO 
28 62 0 52 0 SIM NAO 38 40 SIM 30 28 SIM 625 NAO 
29 78 1 60 0 SIM SIM 24 30 SIM 37 31 SIM 1250 SIM 
30 85 7 63 15 SIM NAO 43 57 SIM 28 24 SIM 500 SIM 
31 64 2 51 4 SIM NAO 47 58 SIM 31 26 SIM 1250 NAO 
32 35 4 28 1 SIM SIM 52 55 SIM 19 16 SIM 500 NAO 
33 124 4 98 1 SIM SIM 38 45 SIM 28 26 SIM 750 NAO 
34 44 6 30 6 SIM NAO 32 33 SIM 48 47 SIM 1000 SIM 
35 48 15 30 20 SIM NAO 32 34 SIM 81 78 SIM 500 SIM 
36 44 16 40 10 SIM SIM 42 37 NAO 69 67 SIM 1000 NAO 
37 42 2 28 0 SIM SIM 78 80 SIM 30 30 NAO 500 NAO 
38 51 2 40 1 SIM SIM 48 56 SIM 40 37 SIM 1000 NAO 
39 68 5 47 3 SIM SIM 28 24 NAO 28 27 SIM 500 SIM 
40 72 18 42 22 SIM NAO 50 55 SIM 25 24 SIM 500 SIM 
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BANCO DE DADOS 
Casos Diagnóstico Tempo de Doença Uso de Agonista 
01 64 4 SIM 
02 50 4 NAO 
03 63 6 NAO 
04 43 10 NAO 
05 45 10 SIM 
06 43 6 NAO 
07 53 16 SIM 
08 60 4 SIM 
09 50 2 NAO 
10 49 8 SIM 
11 44 4 SIM 
12 69 3 NAO 
13 56 4 NAO 
14 50 4 SIM 
15 64 3 NAO 
16 65 4 NAO 
17 45 10 NAO 
18 53 10 NAO 
19 53 5 SIM 
20 64 2 SIM 
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BANCO DE DADOS 

Casos Diagnóstico Tempo de Doença Uso de Agonista 
21 55 15 SIM 
22 74 1 NAO 
23 51 5 NAO 
24 65 6 NAO 
25 60 5 SIM 
26 64 5 NAO 
27 64 1 NAO 
28 51 9 NAO 
29 60 20 NAO 
30 66 4 NAO 
31 66 2 NAO 
32 55 5 NAO 
33 42 25 SIM 
34 67 6 SIM 
35 80 4 SIM 
36 62 5 SIM 
37 57 6 NAO 
38 48 3 SIM 
39 41 10 SIM 
40 61 6 NAO 
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Relações lineares entre as avaliações dos testes e as covariáveis abaixo 

Corrigindo para o sexo: 

  
Teste de 
STROOP Nº de Batimentos Tempo (seg) na 

Caminhada 
 N r p r p r p 
1º Avaliação        
Idade (anos) na avaliação 40 0,3154 0,0505 -0,2087 0,2023 0,4065 0,0102 
IMC 40 0,0486 0,7690 -0,0145 0,9302 0,1254 0,4468 
Renda 40 0,1122 0,4965 0,0149 0,9283 -0,0526 0,7504 
Idade (anos) no Início do 
diagnóstico 40 0,1463 0,3742 -0,0914 0,5802 0,3521 0,0279 

Tempo de doença 40 0,3090 0,0556 -0,2061 0,2081 0,0256 0,8771 
Dose de levodopa (mg/dia) 40 0,0745 0,6522 -0,0169 0,9187 0,3850 0,0155 
Invent. de DP de Beck 40 0,2122 0,1946 -0,3709 0,0201 0,4241 0,0071 
Escala de UPDRS parte III  40 0,0517 0,7547 -0,3442 0,0319 0,4910 0,0015 
2º Avaliação        
Idade (anos) na avaliação 40 0,3150 0,0508 -0,1266 0,4426 0,3585 0,0250 
IMC 40 -0,0156 0,9247 0,0795 0,6306 0,0729 0,6593 
Renda 40 0,1439 0,3820 0,0317 0,8481 -0,0552 0,7386 
Idade (anos) no Início do 
diagnóstico 40 0,2132 0,1926 -0,0109 0,9474 0,3074 0,0570 

Tempo de doença 40 0,1721 0,2947 -0,2051 0,2103 0,0237 0,8861 
Dose de levodopa (mg/dia) 40 0,0611 0,7120 -0,0018 0,9914 0,3175 0,0489 
Invent. de DP de Beck 40 0,2829 0,0809 -0,3863 0,0152 0,4692 0,0026 
Escala de UPDRS parte III  40 0,1350 0,4126 -0,3963 0,0125 0,5488 0,0003 
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Corrigindo para o Alcoolismo: 

  
Teste de 
STROOP Nº de Batimentos Tempo (seg) na 

Caminhada 
 N r p r p r p 
1º Avaliação        
Idade (anos) na avaliação 40 0,2949 0,0684 -0,2365 0,1472 0,4260 0,0068 
IMC 40 0,0362 0,8267 -0,0381 0,8178 0,1329 0,4200 
Renda 40 0,1261 0,4444 0,0412 0,8032 -0,0309 0,8517 
Idade (anos) no Início do 
diagnóstico 40 0,1243 0,4509 -0,1281 0,4371 0,3686 0,0210 

Tempo de doença 40 0,3165 0,0497 -0,1797 0,2737 0,0266 0,8723 
Dose de levodopa (mg/dia) 40 0,0969 0,5573 0,0337 0,8387 0,3526 0,0277 
Invent. de DP de Beck 40 0,2145 0,1897 -0,3700 0,0204 0,3940 0,0131 
Escala de UPDRS parte III  40 0,0837 0,6123 -0,2726 0,0931 0,4450 0,0045 
2º Avaliação        
Idade (anos) na avaliação 40 0,3078 0,0566 -0,1586 0,3350 0,3794 0,0172 
IMC 40 -0,0211 0,8987 0,0651 0,6938 0,0759 0,6460 
Renda 40 0,1626 0,3228 0,0198 0,9049 -0,0165 0,9206 
Idade (anos) no Início do 
diagnóstico 40 0,2035 0,2141 -0,0424 0,7976 0,3225 0,0453 

Tempo de doença 40 0,1787 0,2765 -0,2013 0,2191 0,0316 0,8486 
Dose de levodopa (mg/dia) 40 0,0580 0,7258 0,0663 0,6885 0,2843 0,0794 
Invent. de DP de Beck 40 0,2677 0,0995 -0,3512 0,0284 0,4274 0,0067 
Escala de UPDRS parte III  40 0,1300 0,4304 -0,3123 0,0529 0,5058 0,0010 
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Corrigindo para o Hábito de Jogar: 

  
Teste de 
STROOP Nº de Batimentos Tempo (seg) na 

Caminhada 
 N r p r p r p 
1º Avaliação        
Idade (anos) na avaliação 40 0,2603 0,1095 -0,1695 0,3022 0,3922 0,0135 
IMC 40 0,0473 0,7750 -0,0556 0,7367 0,1289 0,4341 
Renda 40 0,0722 0,6625 0,1574 0,3385 -0,0810 0,6240 
Idade (anos) no Início do 
diagnóstico 40 0,1102 0,5043 -0,1021 0,5361 0,3405 0,0339 

Tempo de doença 40 0,2866 0,0769 -0,1208 0,4638 0,0077 0,9629 
Dose de levodopa (mg/dia) 40 0,0971 0,5563 0,0193 0,9070 0,3829 0,0161 
Invent. de DP de Beck 40 0,1815 0,2689 -0,3456 0,0312 0,4161 0,0084 
Escala de UPDRS parte III  40 0,0633 0,7020 -0,2677 0,0994 0,4751 0,0022 
2º Avaliação        
Idade (anos) na avaliação 40 0,2697 0,0969 -0,0881 0,5937 0,3213 0,0461 
IMC 40 -0,0149 0,9284 0,0609 0,7126 0,0728 0,6597 
Renda 40 0,1060 0,5206 0,1180 0,4744 -0,0920 0,5774 
Idade (anos) no Início do 
diagnóstico 40 0,1850 0,2595 -0,0052 0,9750 0,2814 0,0827 

Tempo de doença 40 0,1459 0,3753 -0,1557 0,3439 -0,0002 0,9990 
Dose de levodopa (mg/dia) 40 0,0769 0,6415 0,0105 0,9495 0,3301 0,0402 
Invent. de DP de Beck 40 0,2585 0,1121 -0,3679 0,0212 0,4522 0,0039 
Escala de UPDRS parte III  40 0,1383 0,4010 -0,3580 0,0252 0,5455 0,0003 
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Corrigindo para o Agonista dopaminérgico : 

  
Teste de 
STROOP Nº de Batimentos Tempo (seg) na 

Caminhada 
 N r p r p r p 
1º Avaliação        
Idade (anos) na avaliação 40 0,2909 0,0724 -0,2278 0,1631 0,4743 0,0023 
IMC 40 0,0267 0,8720 -0,0271 0,8697 0,1932 0,2385 
Renda 40 0,1357 0,4101 0,0388 0,8145 -0,1003 0,5434 
Idade (anos) no Início do 
diagnóstico 40 0,1134 0,4918 -0,1134 0,4920 0,4578 0,0034 

Tempo de doença 40 0,3398 0,0343 -0,1990 0,2246 -0,0597 0,7181 
Dose de levodopa (mg/dia) 40 0,1241 0,4517 -0,0019 0,9906 0,2936 0,0696 
Invent. de DP de Beck 40 0,2111 0,1970 -0,3771 0,0180 0,4440 0,0046 
Escala de UPDRS parte III  40 0,0995 0,5466 -0,3040 0,0599 0,4290 0,0064 
2º Avaliação        
Idade (anos) na avaliação 40 0,2947 0,0686 -0,1385 0,4005 0,4090 0,0097 
IMC 40 -0,0395 0,8114 0,0677 0,6821 0,1263 0,4434 
Renda 40 0,1674 0,3083 0,0460 0,7810 -0,0915 0,5798 
Idade (anos) no Início do 
diagnóstico 40 0,1805 0,2716 -0,0288 0,8620 0,3933 0,0133 

Tempo de doença 40 0,2081 0,2037 -0,1944 0,2357 -0,0532 0,7476 
Dose de levodopa (mg/dia) 40 0,1184 0,4728 0,0214 0,8973 0,2309 0,1573 
Invent. de DP de Beck 40 0,2877 0,0758 -0,3876 0,0148 0,4880 0,0016 
Escala de UPDRS parte III  40 0,1862 0,2564 -0,3686 0,0210 0,5087 0,0009 
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Corrigindo para o Sintoma de Depressão : 

  
Teste de 
STROOP Nº de Batimentos Tempo (seg) na 

Caminhada 
 N r p r p r p 
1º Avaliação        
Idade (anos) na avaliação 40 0,3137 0,0518 -0,2517 0,1222 0,4435 0,0047 
IMC 40 0,0762 0,6446 -0,0802 0,6274 0,2086 0,2026 
Renda 40 0,1430 0,3851 0,0308 0,8523 -0,0235 0,8872 
Idade (anos) no Início do 
diagnóstico 40 0,1515 0,3571 -0,1535 0,3508 0,4083 0,0099 

Tempo de doença 40 0,3057 0,0584 -0,1652 0,3149 -0,0044 0,9789 
Dose de levodopa (mg/dia) 40 0,0780 0,6368 0,0404 0,8071 0,3615 0,0237 
Invent. de DP de Beck 40 0,1894 0,2482 -0,4398 0,0051 0,4105 0,0094 
Escala de UPDRS parte III  40 0,0288 0,8619 -0,2475 0,1287 0,4354 0,0056 
2º Avaliação        
Idade (anos) na avaliação 40 0,3270 0,0421 -0,1682 0,3059 0,3932 0,0133 
IMC 40 0,0280 0,8658 0,0041 0,9802 0,1597 0,3316 
Renda 40 0,1768 0,2816 0,0170 0,9182 -0,0110 0,9470 
Idade (anos) no Início do 
diagnóstico 40 0,2364 0,1473 -0,0702 0,6712 0,3619 0,0236 

Tempo de doença 40 0,1598 0,3311 -0,1717 0,2959 -0,0056 0,9732 
Dose de levodopa (mg/dia) 40 0,0524 0,7515 0,0440 0,7900 0,3011 0,0625 
Invent. de DP de Beck 40 0,2510 0,1233 -0,3643 0,0226 0,4318 0,0060 
Escala de UPDRS parte III  40 0,0881 0,5939 -0,3079 0,0565 0,5006 0,0012 

 


