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Tudo tem o seu tempo determinado. 
E há tempo para todo o propósito debaixo do céu: 

“Há tempo de nascer, e tempo de morrer  

 Tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou. 

Tempo de matar, e tempo de curar 

Tempo de derrubar e tempo de edificar 

Tempo de chorar e tempo de rir 

Tempo de prantear e tempo de dançar. 

Tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras 

Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. 

Tempo de buscar e tempo de perder 

Tempo de guardar e tempo de deitar fora. 

Tempo de rasgar e tempo de coser. 

Tempo de estar calado e tempo de falar. 

Tempo de amar e tempo de odiar 

Tempo de guerra e tempo de paz.” 

 

Eclesiastes 3;1-9  
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RESUMO 
 
 
Pacientes com DP desenvolvem freqüentemente flutuações motoras com perda de beneficio 

terapêutico.  A levodopa permanece como agente dopaminérgico mais efetivo, entretanto, após 

alguns anos de tratamento observa-se geralmente flutuações motoras e discinesias. A ocorrência 

destas complicações é responsável por incapacidade e constituem desafio terapêutico.   

Publicações recentes têm sugerido que a amantadina, inicialmente prescrita como uma substância  

com atividade antiviral, poderia reduzir as discinesias em pacientes com DP.  A disfunção 

orofaríngea também é freqüentemente observada em pacientes com DP e é posteriormente uma 

causa de aspiração silenciosa que conduz a pneumonia e eventualmente morte. Neste estudo, 

avaliamos o efeito da amantadina nas discinesias e flutuações motoras induzidas por levodopa em 

pacientes com DP.  Utilizamos desenho duplo-cego, randomizado e controlado por placebo.  

Durante o estudo foram randomizados 20 pacientes, tendo 16 completado o protocolo conforme o 

planejado. No grupo tratado com amantadina, foi observada redução da duração da discinesia 

(p=0.037). Não foram relatadas, nem observadas reações adversas após uso da amantadina.  

Neste estudo observou-se uma redução das dicinesias nos pacientes tratados com amantadina.  

Foram avaliados 15 pacientes com DP e portadores de discinesia induzida por levodopa, 12 

pacientes com DP sem discinesias, e 7 controles.  Os pacientes com DP e discinesia apresentaram 

eficiência de deglutição semelhante ao grupo controle. A eficiência da deglutição foi 

significativamente menor no grupo de pacientes com DP sem discinesia do que no grupo controle 

(p=0,02).  Episódios de aspiração foram observados em apenas um paciente.  De acordo com este 

estudo, a presença de discinesia não foi associada a piora da função orofaríngea dos pacientes 

com DP, o que reforça o conceito que outros sistemas diferentes do dopaminérgico possam estar 

envolvidos na gênese da disfunção orofaríngea na DP. 

 
 
Palavras-chave: Doença de Parkinson, discinesia, flutuações motoras, amantadina, disfagia. 
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ABSTRACT 

 
 
Patients presenting with Parkinson’s disease (PD) frequently develop motor fluctuations and loss 

of therapeutic benefit.  Levodopa is the most effective dopaminergic agent, however, after some 

years of treatment motor fluctuations and dyskinesias are commonly observed.  These 

complications are a source of disability and a therapeutic challenge.  Previous studies have shown 

that amantadine, initially prescribed as an anti-viral substance, potentially reduce dyskinesia in 

PD patients.  Oropharyngeal dysfunction are also frequently seen in PD patients.  The latter is a 

cause of unsuspected aspiration leading to pneumonia and eventually death.  Presently, we 

evaluated the effects of amantadine on daytime fluctuations and dyskinesia in PD.  We performed 

a double-blind, randomized, placebo-controlled study.  Twenty PD cases were randomized and 

16 finished the study.  In those treated with amantadine, a reduction of the duration of dyskinesia 

was observed (P=0,037).  In this study, adverse reactions were not registered.  We conclude that a 

reduction of dyskinesia was associated with the use of amantadine in PD patients.  We have also 

studied the oropharyngeal function through videofluorocopy.  We evaluated 15 patients with PD 

presenting dyskinesia, 12 cases with PD without dyskinesia and 7 age-matched control.  Patients 

with PD and dyskinesias had oropharyngeal swallowing efficiency similar to control.  Patients 

with PD and without dyskinesia had a significant reduction of oropharyngeal swallowing 

efficiency in relation to control (P=0,02).  Silent aspiration was observed in only one case.  

According to this study, dyskinesia was not associated with worsening of oropharyngeal function 

in PD which reinforce the concept that other systems different from dopamine may be involved in 

the genesis of oropharyngeal dysfunction in PD. 

 
 
 
 
Key words: Parkinson’s disease, dyskinesias, motor fluctuations, amantadina, dysphagia 
 
 
 



___________________________________________________________________________ 

 

9

 
 

LISTA DE TABELAS 

 
Página

TABELA 1 Classificação diagnóstica das síndromes parkinsonianas ............... 24 

TABELA 2 Agentes terapêuticos utilizados na doença de Parkinson de acordo 

com o mecanismo de ação farmacológica ...................................... 

 

39 

TABELA 3 Complicações associadas a terapia prolongada com a levodopa .... 43 

TABELA 4 Fases do estudo randomizado duplo-cego ...................................... 53 

TABELA 5 Semanas de tratamento ................................................................... 55 

TABELA 6 Características demográficas e clínicas dos 20 pacientes 

portadores de doença de Parkinson analisados no HUWC de 2001 

a 2003 ............................................................................................. 

 

 

63 

TABELA 7 Características demográficas dos 20 pacientes avaliados e de 
acordo com o tratamento recebido .................................................. 

 

64 

TABELA 8 Resultados das escalas específicas de acordo com o tratamento 

específico ........................................................................................ 

 

65 

TABELA 9 Dados demográficos e clínicos dos dois grupos de pacientes após 

o tratamento .................................................................................... 

 

66 

TABELA 10 Resultado de escalas específica após o tratamento ......................... 67 

TABELA 11 Características dos grupos avaliados segundo o sexo .................... 70 

TABELA 12 Características clínicas dos pacientes e controles selecionados 

para avaliação da função orofaríngea ............................................. 

 

71 

TABELA 13 Resultados da avaliação clínica e da avaliação videofluoroscópica 

de 15 pacientes portadores de DP com discinesia, 12 portadores 

de DP sem discinesias e 7 controles ............................................... 

 

 

72 

   

 



___________________________________________________________________________ 

 

10

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 
 

Página

FIGURA 1 Metabolismo da levodopa ............................................................... 41 

FIGURA 2 A Representação esquemática do fenômeno de fim de dose e 

discinesia em pacientes com DP ..................................................... 

 

48 

FIGURA 2 B Exemplo de um paciente com uma falha na resposta “on” a uma 

dose de levodopa ............................................................................ 

 

49 

FIGURA 3 Valores médios da UPDRS II nos grupos em uso de amantadina e 

do placebo no início e no final do estudo ....................................... 

 

67 

FIGURA 4 Valores médios da UPDRS III nos grupos em uso de amantadina 

e do placebo no início e no final do estudo .................................... 

 

68 

FIGURA 5 Valores médios da UPDRS IVa nos grupos em uso de 

amantadina e do placebo no início e no final do estudo ................. 

 

68 

FIGURA 6 Valores médios de hipercinesia antes e após o uso do placebo 

durante a avaliação motora ............................................................. 

 

69 

FIGURA 7 Valores médios de hipercinesia antes e após o uso da amantadina 

durante a avaliação motora ............................................................. 

 

69 

FIGURA 8 Duração média do tempo de trânsito orofaríngeo e tempo de 

trânsito oral ..................................................................................... 

 

72 

FIGURA 9 Valores do TTO do grupo controle, dos pacientes com DP e 

discinesias e pacientes com DP não discinéticos ............................ 

 

73 

FIGURA 10 Comparação da eficácia média da deglutição orofaríngea em 

pacientes com DP com discinesia, DP sem discinesia e controles  

 

73 

   



___________________________________________________________________________ 

 

11

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AHV Ácido Homovalínico 

ATV Área Tegmentar Ventral 

BBB: Blood Barrier Bone 

BHE Barreira Hematoencefálica 

CDRS Clinical Dyskinesias Rating Scale 

Cmáx Concentração máxima 

COMEPE Comitê de Ética em pesquisa 

COMT Catecol-O-metil transferase 

DA Dopamina 

DID Dyskinesia-Improvement-Dyskinesia 

DP Doença de Parkinson 

EES Esfíncter Esofágico Superior 

GAN Grande Aminoácido Neutro 

5-HT Serotonina 

HUWC Hospital Universitário Walter Cantídio 

L-AAD L-aminoácido descarboxilase 

MÃO Monoamino-oxidase 

MPP+ Metil-4-fenil-piridinium 

MPTP 1-metil-4-fenil-1-2-3-6-tetrahidropiridina 

NE: Norepinefrina 

NMDA N-Metil d-Aspartato 

3-OMD 3-O-metildopa 

PET Tomografia com emissão de prótons 

: PSP Paralisia Supra Nuclear 

SN Substância Negra 

SOD Superóxido desmutase 

ZAP Zona de Alta Pressão 

 
 
 



___________________________________________________________________________ 

 

12

 
 
ANEXOS: 
 
 
ANEXO I Consentimento Livre Esclarecido 

ANEXO II Ficha para acompanhamento cínico 

ANEXO III CDRS (Clinical Dyskinesias Rating Scale)  

ANEXO IV Formulário para avaliação da adesão ao tratamento 

ANEXO V Folstein Mini Mental   

ANEXO VI UPDRS 

ANEXO VII Dados clínicos, demográficos e parâmetros utilizados na avaliação dos 
pacientes portadores de DP participantes do estudo       
 

 



___________________________________________________________________________ 

 

13

 
SUMÁRIO 
 
LISTA DE TABELAS  
LISTA DE FIGURAS 
LISTA DE ABREVIATURAS 
RESUMO  
ABSTRACT 
 

Página

1. INTRODUÇÃO  

1.1. Histórico, definição e relevância da doença de Parkinson .................................. 15 

1.2. Aspectos patológicos ........................................................................................... 17 

1.3. Etiopatogênese ..................................................................................................... 18 

1.4. Aspectos clínicos ................................................................................................. 23 

1.5. Diagnóstico da doença de Parkinson ................................................................... 37 

1.6. Tratamento ........................................................................................................... 37 

1.7. Complicações da terapia com levodopa: fenômeno de fim de dose, flutuações 

motoras e discinesias .................................................................................................. 

 

47 

2. JUSTIFICATIVA ................................................................................................... 50 

3. OBJETIVOS ........................................................................................................... 51 

4. METODOLOGIA GERAL DO ESTUDO ............................................................. 52 

4.1. Delineamento ....................................................................................................... 52 

4.2. Aspecto ético e consentimento livre esclarecido ................................................. 52 

4.3. Metodologia do estudo da eficácia da amantadina das discinesias e flutuações 

motoras ....................................................................................................................... 

 

53 

4.3.1 População do estudo .......................................................................................... 54 

4.3.2. Tratamentos ...................................................................................................... 54 

4.3.3 Critérios de inclusão e exclusão ........................................................................ 56 

4.3.4 Parâmetros Avaliados ....................................................................................... 57 

4.3.4.1 Variáveis da identificação, história clínica e exame físico ............................. 57 

4.3.4.2 Variáveis de evolução ..................................................................................... 58 

4.4 Metodologia do estudo da disfunção orofaríngea na DP ...................................... 59 

4.4.1 População do estudo .......................................................................................... 59 



___________________________________________________________________________ 

 

14

4.4.2 Critérios de inclusão e de exclusão .................................................................... 60 

4.4.3 Interrupção ou descontinuação do tratamento ................................................... 61 

4.4.4 Variáveis de interesse ........................................................................................ 61 

4.5 Organização e analise dos dados .......................................................................... 62 

5. RESULTADOS ...................................................................................................... 63 

5.1. Estudo duplo cego ................................................................................................ 63 

5.2. Estudo função orofaríngea em pacientes com DP ............................................... 70 

6. DISCUSSÃO .......................................................................................................... 74 

7. CONCLUSÃO ........................................................................................................ 79 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFIACAS ................................................................ 80 

ANEXOS  

 



___________________________________________________________________________ 

 

15

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.Histórico, definição, e relevância da doença de Parkinson. 

 
A doença de Parkinson (DP) foi primeiramente descrita por James Parkinson em artigo 

intitulado “A essay on the shaking palsy” publicado em 1817 (KOLLER, 1998).  Naquela época, 

a encefalite era a causa mais comum do parkinsonismo, uma síndrome caracterizada por tremor 

de repouso, rigidez, acinesia, e instabilidade postural (ALDRUCH, 2000).  Embora tenha sido 

proposto que a DP emergiu como um resultado da revolução industrial, há evidências, porém, de 

que uma doença conhecida como kampavata, caracterizada por tremor (kampa) e ausência de 

movimento muscular (vata), existiu na Índia antiga aproximadamente há 4.500 anos.  Pouco mais 

de um século após a descrição original da doença de Parkinson, Tretiakoff (1919) reconheceu a 

perda de células produtoras de dopamina (DA) na substância negra (SN) (KOLLER, 1998).  As 

características clínicas e a fisiopatogênese foram reconhecidas desde o início do século 20, porém 

a causa da DP permanece desconhecida (SMITH, 2000).  Atualmente, são consideradas como 

causas da DP fatores diversos como uma predisposição hereditária, a ocorrência de toxinas 

ambientais, e a formação de radicais livres. 

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

sistema nigroestriatal dopaminérgico (OBESO, 2000a).  Clinicamente, caracteriza-se por 

distúrbios do movimento, da postura e do equilíbrio, manifestando-se através de acinesia, rigidez, 

tremor de repouso, e instabilidade postural (MONTASTRUC, 1991).  Algumas outras 

manifestações clínicas podem ser observadas com a progressão da doença.  Além dos 

movimentos lentos, observa-se que a face é inexpressiva com redução do piscar, e a voz é branda 
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e monótona.  Observa-se que a marcha torna-se lenta e arrastada com passos curtos, ocorre perda 

do reflexo postural e postura flexionada.  Pode-se observar festinação ou períodos de 

deslocamento rápido alternando-se com os períodos de acinesia.  Distúrbios do sono, depressão e 

demência também são comuns na DP.  Trata-se de uma doença de evolução progressiva e de 

prognóstico reservado (ALDRUCH, 2000).  A evolução da doença leva a alteração progressiva 

da voz que torna-se monótona e pouco compreensível.  A alteração da voz e da deglutição revela 

o comprometimento da musculatura da orofaringe (JOHNSTON, 1995).  As complicações 

comumente observadas na DP associam-se tanto a progressão da doença como a terapia 

prolongada utilizada.  Deficiência nutricional, incapacidade motora e infecções respiratórias são 

algumas das complicações que podem levar ao óbito e ocorrem no geral entre 15 e 25 anos após o 

início da doença (EDWARDS, 1991). 

A DP é uma doença secundária à deficiência da neurotransmissão dopaminérgica e tem 

atraído a atenção da comunidade científica nos últimos anos.  Mais freqüentemente, a DP inicia-

se entre as idades de 40 e 70 anos, com pico na sexta década sendo menos comum antes dos 30 

anos de idade.  Quando a doença se inicia antes dos 20 anos é reconhecida como parkinsonismo 

juvenil, apresentando um padrão diferente de degeneração nigral (WATERS, 1998). 

Na América do Norte aproximadamente um milhão de pacientes são acometidos, ou seja, 

quase 1% da população acima de 65 anos é afetada (RAIPUT, 1992).  A prevalência é de 

aproximadamente 160/100.000, e a incidência é cerca de 20/100.000.  A incidência e a 

prevalência aumentam a partir da 6ª década, alcançando respectivamente, 55/100.000 e 

120/100.000 (RAIPUT, 1992).  As doenças degenerativas do sistema nervoso que comumente se 

associam ao envelhecimento como a DP tem se tornado de importância crescente desde que nos 

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



___________________________________________________________________________ 

 

17

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

estudos relacionados a esse assunto. 

 

1.2. Aspectos patológicos 

 

A principal anormalidade patológica na DP consiste na degeneração dos neurônios que 

contém melanina na Substancia Negra pars compacta (SNpc), porém a perda neuronal em outros 

núcleos do mesencéfalo e estruturas basais pode ocorrer na área tegmentar ventral (ATV), lócus 

coeruleus, núcleos dorsais do vago, e núcleos basais de Meynert.  Os neurônios que contém 

melanina na SNpc produzem DA e projetam-se para o striatum (putamen e caudado).  As células 

que surgem na ATV também produzem DA e projetam-se principalmente para o córtex límbico 

(SMITH, 2000).  Na DP, o putamen, que está relacionado ao circuito motor dos gânglios da base 

encontra-se privado de DA.  No entanto, o caudado e outras estruturas estão apenas 

moderadamente afetadas pela perda das células dopaminérgicas.  Observa-se que a redução de 

outros neurotransmissores, assim como norepinefrina (NE) e serotonina (5-HT) é moderada em 

áreas cerebrais específicas na DP (WALTERS, 2000).  Embora anormalidades da 5-HT e NE não 

estejam diretamente relacionadas ao distúrbio motor, elas podem estar implicadas na geração de 

alguns sintomas cognitivos e psiquiátricos comumente observados na DP. 

Corpúsculos de Lewy são encontrados na maioria das áreas de degeneração celular na DP.  

Estes corpúsculos são inclusões eosinofílicas intracitoplasmáticas compostas de ubiquitina, uma 

proteína de significado incerto (FORNO, 1996).  Embora os corpúsculos de Lewy sejam 

considerados característicos da DP, eles podem ser encontrados em pequena quantidade em 

outras doenças neurodegenerativas e em aproximadamente 10% das autópsias de pessoas idosas 

sem DP.  Na DP, os corpúsculos de Lewy são encontrados principalmente no mesencéfalo e 
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diencéfalo (SNpc, lócus coeruleos, núcleos vagais dorsais, e núcleos basais de Meynert), no 

entanto, podem aparecer em pequeno número em outras áreas como, na estrutura límbica, no 

córtex cerebral, nos gânglios simpáticos paravertebrais e no trato gastrintestinal (FORNO, 1996). 

 

1.3. Etiopatogênese 

 

Muitas teorias têm considerado os possíveis mecanismos de degeneração celular.  Dados 

obtidos nos últimos anos indicam a ocorrência de um processo ativo de toxicidade neuronal 

(KOUTSILIERI, 2002; BETARBET, 2002).  A exata natureza desse processo ainda não é 

entendida, mas está provavelmente relacionada ao estressee oxidativo (RAO, 2002).  Os 

mecanismos implicados na degeneração neuronal na DP incluem: toxinas ambientais, produção 

de radicais livres, anormalidades mitocondriais, predisposição genética e envelhecimento cerebral 

(BETARBET, 2002). 

Esses mecanismos etiopatogênicos causadores ou possíveis não são mutuamente 

exclusivos e poderiam exercer suas ações em combinação ( JENNER, 1992; CALNE, 1994). 

 

 Toxinas ambientais: 

 

Maior atenção tem sido dada aos fatores ambientais desde a descoberta de que o 1-metil-4 

fenil-1-2-3-6-tetrahidropiridina (MPTP), gerado como com um co-produto da síntese do 

meperideno e utilizado para fins ilícitos, causava parkinsonismo quando injetado via parenteral 

em humanos e primatas (LANGSTON, 1984).  Devido a suas propriedades lipofílicas o MPTP 

cruza rapidamente a barreira hematoencefálica destruindo de forma seletiva os neurônios 

dopaminérgicos da SNpc e produzindo alterações bioquímicas e patológicas similares aquelas 
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encontradas na DP.  Os pacientes com parkinsonismo secundário a MPTP apresentam algumas 

diferenças clínicas daqueles com DP.  Observa-se que o tremor é de menor intensidade e os 

distúrbios posturais, distúrbios da marcha, e disfunção cognitiva ocorrem com maior freqüência 

(FORNO,1988, 1996) 

O efeito tóxico sobre a SNpc ocorre após o MPTP ser convertido a 1-metil-4-fenil-

piridinium (MPP+) pela enzima monoamino oxidase B (MAO-B).  O MPP+ é então carreado 

pelo sistema de transporte da DA e concentrado na mitocôndria, onde inibe a ação da enzima 

NADH CoQ1 redutase (FORNO,1988).  Esta enzima é parte do complexo I da cadeia respiratória 

mitocondrial e sua inibição leva a redução da produção de ATP e conseqüente morte celular.  As 

interações entre MPP+ e o complexo I podem gerar radicais livres que contribuem para o avanço 

do processo degenerativo.  Medicamentos que inibem a atividade da MAO-B, como a selegilina, 

potencialmente bloqueiam o efeito neurotóxico do MPTP por prevenir sua conversão a MPP+ 

(BARBOSA, 1997). 

O modelo animal obtido com MPTP sugere a participação de fatores tóxicos ambientais 

na gênese da DP.  Embora um agente similar não tenha sido identificado na natureza, é possível 

que outras classes de substâncias químicas insuspeitas possam produzir o mesmo dano.  A 

exposição repetida ou prolongada a qualquer agente ambiental isolado, provavelmente, não é 

suficiente para causar DP, desde que tem sido observado que a taxa da doença entre indivíduos 

que vivem em proximidade é baixa (BARBOSA, 1997).  Por outro lado, um agente ambiental 

poderia influenciar o aparecimento de DP em indivíduos geneticamente susceptíveis. 

 

Produção de radicais livres – A hipótese do estresse oxidativo 
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O metabolismo normal da DA inclui sua degradação pelas enzimas MAO-B e catecol-O-

metiltransferase (COMT) ao ácido homovalínico e ao ácido dihidroxifenilacético, assim como a 

produção de neuromelanina através de mecanismos auto-oxidativos.  Estas atividades de ambas 

as vias resultam na produção de radicais livres e de outras substâncias com propriedades 

oxidativas, potencialmente capazes de gerar e manter um estado de estresse oxidativo 

(KOUTSILIERE, 2002). 

O aumento da concentração de produtos oxidativos pode causar neurotoxidade e, 

portanto, pode exercer um papel na gênese da DP (FAHN, 1992).  Estudos recentes têm 

demonstrado que na SNpc de pacientes com DP os níveis de glutationa estão diminuídos e os de 

glutationa disulfide estão aumentados (SIAN, 1994).  Além disso, a atividade da superóxido-

desmutase (SOD) mitocondrial da SNpc parece estar aumentada, o que possivelmente reflete um 

mecanismo compensatório induzido pelo aumento da produção de O2
-.  Esses achados, 

associados juntamente ao aumento da peroxidação lipídica e a presença de níveis elevados de 

ferro na SNpc dos cerébros com DP, sugerem a existência de um estado oxidativo persistente, 

envolvido no processo da degeneração neuronal. 

Permanece, por ser estabelecido, se o estresse oxidativo constitui o evento primário 

responsável ou se representa um fenômeno secundário na DP.  É possível que o estresse 

oxidativo contribua para o processo de degeneração celular causada por outro mecanismo. 

 

Anormalidades mitocondriais 

 

O papel da mitocôndria na etiopatogênese da DP ganhou mais atenção, após a descoberta 

de que a toxicidade do MPTP poderia ser devida à inibição da enzima NADH CoQ1 redutase do 

complexo mitocondrial I.  Nos cérebros parkinsonianos, a deficiência da atividade dessa enzima 
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parece estar restrita a SNpc, onde há uma redução de 30% comparado aos cérebros de controles 

(SCHAPIRA, 1994). 

Atualmente ainda não se sabe se a deficiência de NADH CoQ redutase constitui o defeito 

primário ou se é meramente o resultado da perda neuronal, causada pelo estresse oxidativo ou por 

algum outro fator.  A possível relação causal entre um estado de estresse oxidativo e o defeito na 

mitocôndria encontrado na DP ainda são discutidos (PARKER, 1989).  É bem conhecido que a 

cadeia de transporte de elétrons é uma fonte importante de radicais O2
-.  Estudos sugerem que um 

fator genético primário ou ambiental causaria uma disfunção mitocondrial que poderia gerar 

produtos oxidativos e desencadear uma série de reações em cadeia resultando finalmente no 

estado de toxidade oxidativa, observado na SNpc dos parkinsonianos (SHERER, 2002).  Por 

outro lado, a cadeia respiratória mitocondrial parece ser particularmente vulnerável ao estresse 

oxidativo.  Por exemplo, radicais O2
- são potentes inibidores do complexo I e suas ações podem 

ser potencializadas pelo ferro livre em excesso.  Portanto, uma produção excessiva de radicais 

livres ou a deficiência em sua remoção poderia levar a disfunções mitocondriais.  Nesse caso, as 

anormalidades observadas na DP constituiriam um fenômeno meramente secundário, sem 

relevância causal para a doença. 

Em resumo, qualquer evento causal primário poderia desencadear os mecanismos 

mencionados anteriormente, iniciando uma cadeia de reações na qual a produção de radicais 

livres e a deficiência do sistema respiratório mitocondrial são parte de um ciclo de auto-

regeneração, capaz de induzir o processo neurodegenerativo. 

 

Predisposição genética 
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Nos últimos anos observou-se notável progresso nas pesquisas genéticas na DP.  Estudos 

realizados na última década com gêmeos monozigóticos, sugeriram uma baixa taxa de 

concordância para DP.  Entretanto, esses estudos preliminares foram baseados somente em 

estudos clínicos e não foram longitudinais.  Mais recentemente, uma nova análise destes dados 

acoplado ao uso de tomografia com emissão de prótons (PET) demonstrou uma taxa de 

concordância de 45% para gêmeos monozigóticos e 20% para gêmeos dizigóticos (DUVOISIN, 

1987; BURN, 1992). 

Aproximadamente 20% dos pacientes com DP tem no mínimo um (1) familiar em 

primeiro grau com DP, tremor essencial ou ambos.  Em algumas destas famílias, o padrão 

observado é autossômico dominante com manifestação incompleta, porém, na maioria dos casos, 

não há um padrão consistente de herança que possa ser reconhecido.  Além disso, considerando 

que 80% dos casos com DP são esporádicos, o papel dos fatores genéticos é, provavelmente, 

mais complexo e depende da ocorrência concomitante de outros mecanismos.  Então, a 

participação de fatores genéticos poderia contribuir para o processo degenerativo através de 

vários mecanismos, incluindo o aumento da susceptibilidade a toxinas ambientais e os defeitos 

metabólicos capazes de gerar toxinas endógenas ou de impedir sua remoção. 

Relatos de famílias com DP autossômica dominante sugerem que, nesses casos, a doença 

manifesta-se com algumas características diferentes: como aparecimento mais precoce, 

progressão mais rápida, ausência de tremor e achados histopatológicos de corpúsculos de Lewy 

atípicos (RIESSO, 2002).  Outros estudos, entretanto, falharam em mostrar diferenças 

significativas entre casos esporádicos e familiares da DP (JOHNSON, 1990; BURN 1992). 

 

Envelhecimento cerebral 
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A DP é sabidamente mais prevalente entre os idosos.  A prevalência entre indivíduos com 

idade acima de 60 anos é de 1% e esta é cinco vezes maior que na população geral 

(BALDERESCHI, 2000).  Além disso, estudos neuroquímicos têm demonstrado que comparada 

a outras estruturas cerebrais a SNpc é altamente vulnerável ao processo normal de 

envelhecimento cerebral.  Em indivíduos sem DP, entre as idades de 20 e 90 anos, pode ser 

observado um declínio da população neuronal nigral de 4,7% por década e um declínio 

cumulativo de 35% (NAGAYANA, 2000). 

Estudos mais recentes sugerem que o envelhecimento não explica a gêneses da DP.  

Supõe-se que a fase pré-sintomática não tenha duração superior a cinco (5) anos.  Além disso, a 

magnitude da perda neuronal tem sido estimada em aproximadamente 45% durante a primeira 

década da doença, enquanto nos controles observa-se um declínio 4,7% durante o mesmo 

período.  Estudos patológicos detalhados tem mostrado que, no processo de envelhecimento, a 

região dorsal da SNpc é a mais afetada, enquanto na DP a região mais comprometida é a porção 

ventrolateral que se projeta para o putamen (FEARNLEY, 1991). 

 

1.4. Aspectos clínicos 

 

O parkinsonismo é considerado uma síndrome neurológica que consiste em combinações 

variáveis de tremor de repouso, acinesia, rigidez, e anormalidades posturais e da marcha e é, 

algumas vezes, associado a outras anormalidades neurológicas, como ataxia cerebelar, paralisia 

supranuclear, e disfunções autonômicas.  A DP é a causa mais comum de parkinsonismo.  

Diversas outras doenças são causa de parkinsonismo (Tabela 1). 
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Tabela 1. Classificação diagnóstica das síndromes parkinsonianas 
Parkinsonismo 
primário 
 

Parkinsonismo 
secundário 

Parkinsonismo-plus 
 

Parkinsonismo 
associado a doenças 
heredodegenerativas 

-Doença de 

Parkinson (DP) 

-Parkinsonismo 

juvenil 

-Medicamentosos (agentes 

bloqueadores dos 

receptores DA, agentes 

depletores da DA, 

flunarizina, lítio) 

-Vascular (Múltiplos 

infartos, encefalopatia de 

Binswanger) 

-Toxinas (MPTP, CO, 

Mn, metanol, etanol) 

-Infeccioso (pós-

encefalite, doença prion, 

AIDS) 

-Trauma 

 

-Paralisia supranuclear 

progresiva 

-Atrofia multi-sistêmica 

Degeneração 

estriatonigral 

Síndrome Shy-drager 

Degeneração 

olivopontocerebelar 

-Complexo Parkinson-

demência 

-Degeneração cortico-

basal 

-Demência dos 

corpúsculos de Lewy 

-Doença de Wilson 

-Doença de 

Huntington 

-Doença Hallevorden-

Spatz 

-Doenças dos corpos 

de Lewy autossômica 

dominante 

-Calcificação 

idiopática dos 

gânglios da base 

-Neuroacantocitose 

 

 

 INÍCIO DAS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

 As manifestações iniciais da DP são variáveis e a doença manifesta-se 

insidiosamente, impedindo uma determinação acurada da cronologia do início dos sintomas.  O 

tremor é freqüentemente a primeira manifestação, e os membros superiores são mais comumente 

afetados que os membros inferiores.  Na DP, a apresentação inicial é caracteristicamente 
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assimétrica.  Geralmente, os sintomas começam em um braço e gradualmente evoluem para o 

outro ou para a perna ipsilateral.  Com o progredir da doença, observa-se redução da expressão 

facial e do piscar, redução do volume da voz, perda assimétrica do balanço dos braços durante a 

marcha, fadiga e lentificação dos movimentos (RINNE, 1990). 

 

PRINCIPAIS SINTOMAS MOTORES 

 

Tremor 

 

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

contrações alternadas de músculos antagonistas reciprocamente inervados.  Os tremores podem 

ser classificados de acordo com o contexto motor no qual eles aparecem.  Tremor de repouso: 

refere-se aquelas oscilações que surgem quando o membro está sem atividade motora, embora 

algum tônus postural possa ser necessário para o tremor aparecer.  O tremor postural aparece 

quando o paciente mantém ambos os braços estirados para frente, e desaparece ou torna-se 

mínimo quando em repouso, e, algumas vezes aumenta em amplitude, no final de certos 

movimentos (tremor terminal) (BARBOSA, 1997). 

O tremor é o sintoma mais comum e mais proeminente na DP.  É a manifestação inicial 

em 40 a 70% de todos os casos, dependendo da série estudada.  Quase todos os pacientes com DP 

apresentam tremor em alguma fase da doença, entretanto, a ausência de tremor não exclui o 

diagnóstico.  Em alguns pacientes, o tremor é o sintoma mais importante no curso da doença, 

enquanto em outros, é quase imperceptível.  A forma clássica é o tremor de repouso com 

freqüência na faixa de 4 a 7 Hz.  Este é mais comumente observado no membro superior, porém 

outras partes do corpo como queixo, mandíbula, lábios, língua e pernas podem também estar 
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envolvidos.  O tremor de mãos parece tipicamente como um “contar de dinheiro”, entretanto, 

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

freqüentemente exacerbado pela emoção e tende a desaparecer durante as fases profundas do 

sono (WATERS,1998). 

 

Acinesia 

 

 A acinesia compreende 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.  Muitos autores usam o termo bradicinesia, quando se 

referem especificamente ao tempo de execução e a lentidão.  A acinesia é considerada o sintoma 

mais incapacitante da DP e está virtualmente presente em todos os pacientes.  Algumas vezes, é a 

primeira manifestação da doença na forma de redução do balançar de um dos braços ou uma 

marcada redução da expressão facial.  Acinesia leva a lentidão, ao iniciar tarefas motoras e 

dificuldade na execução de seqüências motoras complexas.  Torna-se evidente que o paciente 

executa tarefas que antes eram realizadas de forma automática com grande elaboração motora.  

Em pacientes com DP, há uma perda do aprendizado destas seqüências motoras, e o paciente não 

consegue mais realizar tarefas múltiplas, executando uma tarefa por vez (WATERS, 1998). 

 Os pacientes com DP apresentam marcha arrastada com passos curtos e com redução do 

balançar dos braços.  Quando combinada a anormalidades posturais e postura flexionada, esta 

marcha com passos curtos pode tornar-se progressivamente mais rápida.  Esta é a chamada 

festinação e pode eventualmente levar a quedas freqüentes.  Os gestos são pobres, com reduzida 

amplitude de movimentos, e a escrita torna-se mais irregular e progressivamente menor, 

resultando em típico padrão conhecido como micrografia.  Há uma perda da expressão facial, e o 
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piscar é reduzido.  Observa-se que a voz torna-se monótona e de volume reduzido, a articulação é 

pobre e os engasgos são freqüentes.  Na maioria dos casos avançados, há uma marcada 

dificuldade em muitos aspectos da vida diária como vestir-se, barbear-se, alimentar-se, levantar-

se do sofá, e virar-se na cama, entre outras (NAGAYAMA, 2000). 

 

Rigidez 

 

A rigidez é manifestada como um aumento da resistência muscular ao movimento 

passivo.  Ao contrário da espasticidade, a rigidez extrapiramidal afeta igualmente ambos os 

músculos agonistas e antagonistas e não é dependente da velocidade do estiramento passivo.  

Classicamente há uma rítmica e intermitente “liberação” da rigidez durante o movimento passivo 

conhecido como rigidez em roda denteada (WATERS, 1998). 

A rigidez pode ocorrer nas fases iniciais da DP e pode contribuir para aumentar a acinesia, 

colaborando com a perda dos movimentos e do controle postural.  Nos casos com manifestações 

clínicas leves, o movimento passivo das articulações não irá revelar qualquer aumento do tônus 

muscular e nessas circunstâncias, a ativação voluntária do membro contralateral irá desencadear o 

tônus muscular anormal (BARBOSA, 1997). 

 

Anormalidades posturais 

 

A perda dos reflexos posturais é uma característica tardia da DP e, quando ocorre no 

início do processo da doença, pode significar o diagnóstico de outra síndrome parkinsoniana que 

não a DP.  Há uma tendência à propulsão ou retropulsão quando o paciente é deslocado por um 

suave empurrão dado pelo examinador.  Nos casos mais avançados, há uma marcada alteração da 
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postura ereta com o pescoço e o tronco curvados para frente, os braços levemente flexionados nos 

cotovelos, flexão nas articulações metacarpofalingeanas, e leve flexão do joelho.  Nos estágios 

tardios, quedas são freqüentes e inesperadas, e eventualmente há completa incapacidade em 

manter-se de pé sem assistência (WATERS, 1998).  

 

Paradas motoras 

 

As paradas motoras também chamadas fenômenos de congelamento (freezing) podem 

manifestar-se como dificuldade em iniciar a marcha e com o evoluir da doença, o paciente parece 

estar congelado ou colado ao chão.  Este fenômeno pode ser precipitado pela presença de um 

obstáculo ou uma simples linha desenhada no chão cruzando o caminho do paciente.  

Interessantemente, tanto as anormalidades posturais quanto às paradas motoras melhoram pouco 

com o uso dos medicamentos antiparkinsonianos (BARBOSA, 1997). 

 

SINTOMAS NÃO MOTORES 

 

Sintomas Cognitivos Iniciais 

 

Embora a demência não seja uma característica da DP, algumas alterações cognitivas 

específicas podem ocorrer nas fases iniciais da doença.  Recentemente, estudos detalhados têm 

sido conduzidos nos quais os aspectos metodológicos foram realizados de forma adequada 

(CUMMINGS, 1986; 1988).  A idade de início, a duração da doença, o uso de medicamentos, a 

depressão associada, e a gravidade da doença são variáveis que devem ser levadas em 

consideração.  A idade parece ser uma variável crítica na determinação dos fatores de risco para 
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as mudanças cognitivas na DP.  Estudos controlados tem sugerido que pacientes com idade mais 

avançada e aqueles com maior duração da doença tem uma alta prevalência de dano cognitivo 

quando comparados a pacientes mais jovens (CUMMINGS, 1988). 

A lentificação dos processos cognitivos tem sido relatada em vários estágios da DP e o 

termo bradifrenia algumas vezes tem sido utilizado referindo-se a essa condição, a qual parece ser 

mais evidente quando um processo de tomada de decisões é requerido. 

 

Demência 

 

A prevalência da demência na DP varia de 20 a 40%, e a demência é mais comumente 

observada em pacientes com DP avançada (CUMMINGS, 1988).  Os pacientes com início 

precoce apresentam alterações cognitivas leves, e esse fato não é inteiramente compreendido 

(CUMMINGS, 1986). 

O termo demência subcortical é freqüentemente usado de forma controversa para definir 

disfunções cognitivas vistas na DP e em outras doenças, como na doença de Huntington, paralisia 

supra nuclear progressiva (PSP), e doença de Wilson, entre outras.  A demência subcortical é 

caracterizada por perda da memória, lentidão do pensamento, depressão, apatia, e prejuízo da 

capacidade de manipular o conhecimento adquirido (CUMMINGS, 1986). 

A natureza e a localização das alterações patológicas associadas à demência na DP 

permanece controversa.  Observa-se uma certa superposição de manifestações clínicas e 

histopatológicas entre a DP e a doença de Alzheimer.  Alguns pacientes portadores de DP 

apresentam sinais clínicos de doença de Alzheimer, porém, a maioria não desenvolve as 

alterações patológicas dessa doença.  Os corpos de Lewy são considerados os marcadores 

patológicos da DP e são encontrados principalmente nas estruturas subcorticais.  Em alguns 
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casos, entretanto, estes corpos de inclusão são difusamente visualizados no córtex cerebral.  

Quando associados à demência grave, constituem uma desordem conhecida como demência dos 

corpos de Lewy (WATERS, 1998).  Pode-se presumir que, pelo menos em alguns casos, a 

presença cortical difusa dos corpos de Lewy esteja relacionada ao desenvolvimento de demência 

na DP. 

 

Depressão 

 

Estima-se que a prevalência da depressão na DP seja de aproximadamente 40%, porém 

esse valor varia de 4% a 70% (BURN, 2002).  Provavelmente, diferenças metodológicas 

explicam as diferentes freqüências relatadas nos trabalhos.  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 de 25% a 70% (CUMMINGS, 1992). 

Os sintomas depressivos observados na DP não são idênticos àqueles observados na 

depressão idiopática.  Pode ocorrer tristeza, falta de apetite, alteração do peso, fadiga, distúrbios 

do sono, redução da auto-estima, ansiedade, e pensamentos suicidas.  Diversos autores sugerem 

que a depressão na DP é provavelmente diferente de outras desordens depressivas 

(STARKSTEIN, 1990).  

Embora o humor depressivo observado na DP tenha sido considerado por alguns como 

uma conseqüência natural de uma doença progressiva e devastadora, há algumas evidências que 

sugerem que esta manifestação decorre de alterações neurobiológicas.  A ocorrência de depressão 

nem sempre se relaciona com a gravidade dos sintomas motores e pode estar presente por meses 

ou anos antes do surgimento dos primeiros sintomas.  Alguns autores (CUMMINGS, 1992; 

STARKSTEIN, 1990) não encontraram relação entre a incapacidade motora, avaliada pela escala 
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de Hoehn&Yahr, e a ocorrência de depressão, enquanto outros mostraram que pacientes 

deprimidos tem doença mais avançada que aqueles não deprimidos (BARBOSA, 1997). 

Muitos estudos têm sugerido que pacientes com DP e síndrome depressiva têm maior 

dano cognitivo que aqueles com DP sem depressão.  Dados disponíveis indicam que pacientes 

portadores de DP e depressão apresentam maior disfunção do lobo frontal que aqueles sem 

alteração do humor (STARKSTEIN, 1990). 

A DA, a NE, e a 5-HT tem sido implicadas na patogênese da depressão.  Variações na 

gravidade e na combinação de depleção de neurotransmissores pode explicar as diferenças 

individuais observadas na DP.  É conhecido que mecanismos de recompensa e antecipação estão 

envolvidos na gênese da DP.  Supõe-se que a redução da transmissão dopaminérgica dentro das 

projeções mesocorticolimbicas seria responsável pela anedonia, apatia, e pela perda da motivação 

nos pacientes com DP (BURN, 2002).  Muitos estudos indicam que deficiências noradrenérgicas 

e serotoninérgicas concomitantes podem contribuir para o perfil clínico de alteração do humor na 

DP (BURN, 2002).  Níveis mais reduzidos do metabólito 5-HT ácido 5-hidroxindoacético tem 

sido encontrados no fluído cerobroespinhal de pacientes com DP deprimidos quando comparados 

aos não deprimidos.  Além disso, a nova classe de inibidores seletivos da re-captação de 

serotonina parece ser efetiva no tratamento da depressão na DP, embora alguns desses 

medicamentos possam ter efeitos antidopaminérgicos que potencialmente podem piorar os 

sintomas motores. (MAYEUX, 1984, 1986). 

 

Disfunção autonômica 

 

Alterações autonômicas não são características marcantes da DP, pelo menos na fase 

inicial da doença.  A presença de parkinsonismo associado aos sintomas de disfunção autonômica 
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no início da doença deve levantar a possibilidade de síndrome de Shy-Drager (BARBOSA, 

1997).  Deve-se ressaltar que os sinais da disfunção autonômica, geralmente de grau leve a 

moderado, podem ocorrer em alguns pacientes com DP, algumas vezes em fases mais avançadas, 

e incluem hipotensão ortostática ou pós-prandial, arritmias cardíacas, edema de membros 

inferiores, sialorréia, seborréia, constipação, urgência ou incontinência urinária, sudorese, e 

anormalidades pupilares (GOLDSTEIN, 2002) 

O retardo do tempo de trânsito gastrintestinal é observado em mais de 80% dos pacientes 

com DP, e a constipação é descrita em 60% dos pacientes (SIDDIQUI, 2002).  A constipação 

raramente requer avaliação gastrintestinal.  Modificações dietéticas tais como o aumento da 

ingestão de fibras e de fluidos, e o aumento da atividade física podem ajudar.  Além disso, a 

descontinuação de medicamentos anticolinérgicos pode aliviar os sintomas. (STACY, 1999) 

Os sintomas genitourinários também são comuns.  Estudos mostram que pacientes do 

sexo masculino portadores de DP apresentam, disfunção erétil e urgência urinária em torno de 40 

a 60% dos casos.  A disfunção sexual é mais freqüente em pacientes com comprometimento de 

moderado a grave e pode ser secundário a dificuldades motoras, depressão, ansiedade, causas 

iatrogênicas, ou sintomas autonômicos (STACY, 1999). 

A hipotensão ortostática é relatada em 10 a 20% dos pacientes, manifestando-se mais 

comumente com o avançar da idade e com a progressão da doença (GOLDSTEIN, 2002).  Os 

sintomas incluem vertigem inicial ao levantar, fadiga e tontura.  Podem ser incapacitantes e 

algumas vezes produzidos ou agravados por medicamentos antiparkinsonianos como levodopa e 

agonista dopaminérgicos.  Nos casos em que o declínio da pressão arterial não é acentuado, os 

pacientes são oligosintomáticos e a hipotensão ortostática pode ser pouco reconhecida. 

(GOLDSTEIN, 2002). 
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Alterações do sono 

 

Os problemas do sono são comuns na DP e foram reconhecidos por Parkinson em sua 

descrição original (COMELLA, 2003).  A insônia na DP pode resultar da dificuldade de iniciar 

ou manter o sono e pode piorar com a dificuldade motora e o tremor.  Os pacientes e a família 

devem ser questionados sobre a dificuldade em virar na cama, pesadelos, freqüência urinária, 

depressão, e ingestão alcoólica (LARSEN, 2003). 

A dificuldade para iniciar o sono pode ser tratada com vários medicamentos, tais como os 

antidepressivos e os benzodiazepinicos, dentre outros.  Se o paciente relata câimbras em 

extremidades, especialmente do lado acometido, esta dificuldade de sono pode ser resultado de 

fenômeno wearing off da levodopa, e o uso da levodopa de liberação prolongada antes de deitar-

se pode aliviar os sintomas.  A depressão também deve ser reconhecida e tratada 

apropriadamente. 

A sonolência excessiva diurna é comum na DP e pode melhorar se a insônia noturna for 

corrigida.  Relatos têm mostrado que alterações respiratórias podem associar-se a sonolência 

excessiva diurna na DP (COMELLA, 2003).  Estudos mostram que o uso de agonistas 

dopaminérgicos e da levodopa associam-se a ataques de sonolência revelando uma conexão entre 

os mecanismos dopaminérgicos e o sono (ARNULF 2002). 

 

Disfunção orofaríngea na DP 

 

♦ Anatomia e fisiologia: 
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 O termo Esfíncter Esofágico Superior (EES) define a zona de alta pressão intralumial que 

existe entre a faringe e o esôfago. Esta zona de alta pressão (ZAP) pode ser de 2.5 a 4.5 cm de 

comprimento.  Há uma concordância de que o músculo cricofaríngeo forma no mínimo parte 

desta ZAP, mas devido este músculo ter somente 1 a 2 cm de extensão, é provável que algumas 

das áreas da ZAP seja formada por músculos da hipofaringe, do esôfago ou de ambos.  O EES é 

fechado no repouso e relaxa momentaneamente em resposta a deglutição.  Similar a todos os 

esfíncteres do trato gastrointestinal, o EES separa dois segmentos e é uma parte funcional da 

faringe e do esôfago (CASTEL, 1996). 

 A deglutição normal envolve a atividade de músculos esqueléticos voluntários e 

involuntários.  Na fase oral o alimento sólido é primeiramente preparado pelos músculos da 

mandíbula, da face, e da língua até tornar-se um bolo de tamanho e consistência adequada.  Com 

o início da deglutição os lábios são fechados, a frente da cavidade oral é selada pela ponta da 

língua, a mandíbula é fixada, e o osso hióide é elevado.  O bolo é contido numa depressão criada 

pelos músculos da língua e é movido até a faringe pelo movimento para trás realizado pela 

língua.  A ação do reflexo (involuntário) da deglutição é então retomada e continua até o bolo ter 

sido transferido para o esôfago, menos de 1 segundo depois.  Esta é a fase faríngea da deglutição.  

O centro bilateral da deglutição na medula pode ser ativado tanto pelo córtex cerebral (deglutição 

voluntária) ou por impulsos aferentes da boca e orofaringe (reflexo da deglutição).  Após o centro 

de deglutição ser ativado, a seqüência inteira do mecanismo de deglutição involuntário é 

realizado para produzir a transferência do bolo da orofaringe ao esôfago, geralmente ocorrendo 

em menos de 1 segundo (CASTEL, 1996). 

 O reflexo da deglutição envolve aferencias sensoriais ao centro medular da deglutição via 

nervos cranianos V,X e XI e atividade motora transmitida através dos nervos cranianos V, VII, 

IX, X e XII.  A respiração é inibida centralmente, e a via aérea é fechada por uma série de ações 
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musculares que produzem a elevação e o deslocamento anterior do osso hióide e da laringe, 

aproximação das cordas verdadeiras e falsas, e fechamento do vestíbulo laringeal pelos 

movimentos das pregas ariepigloticas e da epiglote coordenada com a elevação da laringe.  Estas 

ações resultam na abertura de fato do esfíncter cuja musculatura deve estar relaxada (BARBOSA, 

1997). 

 Em pessoas saudáveis a atividade coordenada da língua, da faringe, e do EES é 

responsável pela transferência do alimento ingerido da boca para o esôfago enquanto protege a 

via aérea da aspiração.  Além disso, o EES mantém um nível tônico de fechamento para prevenir  

o movimento do ar dentro do esôfago durante a respiração e o conteúdo do refluxo dentro da 

traquéia ou faringe. 

 A disfagia é uma dificuldade de deglutir, dificuldade esta que pode ocorrer em qualquer 

das fases da deglutição.  É importante que se diferencie disfagia da sensação de bolus, essa 

sensação não se relaciona com o processo da deglutição e pode ocorrer durante o repouso.  A 

disfagia orofaringeana é a dificuldade em iniciar o processo de deglutição, um defeito que 

começa na fase oral ou na fase faringeana (FUH, 1997). 

A disfagia pode resultar de qualquer um dos seguintes defeitos: preparação oral pobre, fraca 

contração faríngea, abertura inadequada do EES, incoordenação entre a contração faríngea e o 

relaxamento do EES (JOHNSTON, 1995). 

A disfagia orofaríngea pode ser causada por qualquer processo que possa afetar o centro da 

deglutição no brain steam ou nos nervos que modulam o processo (nos nervos cranianos V, VII, 

IX, X, XII). 

Muitas complicações podem ocorrer porque muitos pacientes com disfagia orofaríngea são 

idosos.  A atividade do músculo estriado no estágio oral e faríngeo da deglutição tende a 
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enfraquecer com a idade.  A diminuição da percepção dos quimiosensores pode também 

contribuir para prejudicar a função da deglutição e alimentação (PFEIFFER, 1998). 

Em pessoas normais a fase voluntária da deglutição consiste em impulsionar os alimentos da 

boca para o esôfago com a proteção adequada da via aérea contra a possível aspiração.  A 

incapacidade de executar a fase voluntária da deglutição é denominada de disfagia orofaríngea 

(JOHNSTON, 1995). 

 O termo disfagia é geralmente reservado para caracterizar a dificuldade da deglutição de 

substâncias ingeridas outras que não a saliva.  A disfagia pode ser suficientemente grave e capaz 

de impedir a ingestão dos alimentos, causando desnutrição e requerendo alimentação enteral.    A 

aspiração pode ocorrer antes do paciente perceber alguma dificuldade com a deglutição, sendo 

clinicamente silenciosa em 50% dos casos de DP, podendo, entretanto, observar-se através da 

videofluoroscopia disfunção orofaríngea em mais de 90% dos pacientes (EDWARDS, 1991; 

STROUDLY, 1991).  Os pacientes com DP freqüentemente perdem peso e uma disfunção oral 

e/ou faríngea silenciosa pode contribuir para isto.  A pneumonia possivelmente devido à 

aspiração é uma das principais causas de morte na DP (JONES, 1989; JOHNSTON, 1995; 

NILSSON, 1996). O reconhecimento precoce da disfunção da deglutição é, portanto, de interesse 

substancial.  

A disfagia na DP foi também descrita por James Parkinson que relatou um paciente 

apresentando perda de peso e dificuldade em deglutir alimentos sólidos (FUH, 1997).  Questões 

acerca da natureza e da origem destes distúrbios de deglutição permanecem controversas.  

Investigações iniciais relatam defeitos na peristalse esofágica, com espasmos esofágicos 

segmentais.  Defeitos no movimento da língua ou incoordenação neumoromuscular hipofaringeal 

também são descritos (JOHNSTON, 1995).  Alguns estudos utilizando videofluoroscopia 
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mostraram retardo no reflexo da deglutição, resíduo valecular e anormalidades que afetavam o 

controle da língua (NILSSON, 1996). 

  

1.5. Diagnóstico da doença de Parkinson 

 

Embora comum, o diagnóstico da DP é um desafio.  Testes laboratoriais não estão 

disponíveis e estudos convencionais de imagens não são muito úteis.  O melhor padrão de 

referencia é neuropatológico.  Inúmeras avaliações neurológicas com ou sem tratamento 

concomitante pode também ser usadas.  A resposta ao uso agudo da levodopa tem sido utilizada 

como uma ferramenta diagnóstica.  Este teste é problemático por inúmeras razões, sua 

sensibilidade e especificidade são baixas.  A administração aguda de levodopa esta associada 

com efeitos adversos significantes.  O exame clínico é por isso a base para o diagnostico inicial. 

 

1.6.Tratamento 

 

O diagnóstico da DP é realizado clinicamente e deve ser feito com cuidado antes do início 

da terapia específica (WATERS, 1998).  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, 

1998).  Ao longo do tempo o parkinsonismo piora e a necessidade de medicamentos sintomáticos 

aumenta. Observa-se também que a qualidade da resposta aos medicamentos deteriora 

progressivamente e ocorre agravamento dos sintomas (JENNER, 1995).  O principal objetivo do 

tratamento seria a limitação ou a parada deste processo.  Atualmente, a ausência de um marcador 

biológico e a falta de conhecimento sobre um fator de risco na DP impede a prevenção primária 

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

selecionadas.  Terapia medicamentosa, técnicas de reabilitação e tratamentos cirúrgicos 

específicos têm sido utilizados (CHASE, 1998).  Os medicamentos têm sido empregados tanto na 

possível prevenção da progressão da doença quanto diretamente para alívio da sintomatologia 

parkinsoniana.  O tratamento baseia-se no conhecimento da fisiopatogênese de depleção 

dopaminérgica que ocorre na DP (KOLLER, 1998).  Há dois tipos de abordagem terapêutica em 

relação ao tratamento da DP: sintomáticos e protetores.  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 

estriato, ou através de procedimentos cirúrgicos esteriotáxicos que objetivam promover alterações 

em certas conexões do gânglio basal. 

As terapias protetoras foram introduzidas mais recentemente e enfatizam a preservação 

dos neurônios nigrais remanescentes.  Esta preservação poderá ser feita através de intervenções 

farmacológicas ou através de implantes que objetivem substituir os neurônios dopaminérgicos  

(RASCOL, 2002). 

 

Tratamento sintomático do parkinsonismo 

 

A terapia farmacológica da DP tem como principal objetivo promover o aumento dos 

níveis de DA disponível e reduzir a atividade colinérgica.  Quase todos os medicamentos usados 

no tratamento da DP atuam através de um desses mecanismos. (Tabela 2) 



___________________________________________________________________________ 

 

39

 

Tabela 2: Agentes terapêuticos utilizados na doença de Parkinson de acordo com o 

mecanismo de ação farmacológica 

A Aumento da transmissão dopaminérgica: 

 Precursores da dopamina: levodopa 

 Bloqueadores da degradação enzimática: tolcapone, entacapone, L-deprenil 

 Bloqueadores da recaptação enzimática: amantadina 

 Agonistas dopaminérgicos: bromocriptina, lisuride, pergolida, cabergolina, 

pramipexol, ropinorol, apomorfina 

B Redução da transmissão colinérgica 

 Anticolinérgicos: biperideno, trihexafenidil 

 

♦ Levodopa 

 

A era da levodopa começou em 1967, quando Cotzias et al demonstrou que o efeito da 

levodopa oral era mantido e mostrou a marcante redução dos sintomas incapacitantes da DP.  

Desde então, importantes modificações têm levado a melhoria dos resultados terapêuticos 

(TOLOSA,1998). 

O Levo-3,4-dihidroxifenilalanina (levodopa) é um aminoácido que existe naturalmente 

como um L-esterioisômero na vagem do feijão de certos legumes. No cérebro dos mamíferos a 

levodopa é um metabólito transitório intermediário da via de produção da dopamina 

(MOVIMENT DISORDERS, 2002c).  A levodopa é originada a partir da hidroxilação da L-

tirosina, sendo este um dos passos limitantes da regulação da síntese de dopamina.  Uma vez 

produzida a levodopa é rapidamente descarboxilada à dopamina pela L-amino acido 
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descarboxilase (L-AAD).  A levodopa sintética administrada via oral é transferida da circulação 

para o cérebro por meio de um sistema carreador específico, um grande aminoácido neutro 

(GAN).  Esse transporte facilitado através da barreira hematoencefálica é similar ao mecanismo 

de captação no duodeno e jejuno, embora o transportador do intestino tenha uma alta capacidade 

para grandes aminoácidos neutros.  A levodopa exerce sua eficácia antiparkinsoniana através de 

sua conversão a dopamina, a qual ocorre dentro do neurônio e noutros sítios onde haja 

descarboxilação dos grandes aminoácidos neutros como na glia.  A dopamina produzida 

endogenamente é armazenada dentro das vesículas dos neurônios; entretanto, não é conhecido se 

a síntese de dopamina a partir da levodopa ocorre nos pacientes com DP (KOOLER, 1998). 

Após a administração de levodopa, observa-se um padrão de oferta pulsátil que não se 

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

dopamina 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).   

Uma vez absorvida do trato gastrintestinal a levodopa é ampla e rapidamente distribuída 

aos tecidos, principalmente músculos, com um tempo de meia vida de 5 a 10 minutos, sendo 

disposta a diversos mecanismos de metabolismo como filtração renal, auto-oxidação e via 

enzimática (KOOLER, 2000). 

A maior parte da dopamina produzida a partir da levodopa é metabolizada a ácido 

homovalínico e, em menor extensão a sulfato de dopamina e ácido dihidroxifenilacético.  A 

levodopa também é um substrato da Catecol-O-Metil Transferase (COMT), formando 3-O-

metildopa (3-OMD) (ver figura 1).  Grande parte de cada dose de levodopa administrada via oral 

é irreversivelmente convertida a 3-O-metildopa, a qual não pode ser utilizada na síntese de 
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dopamina.  Se a levodopa não for administrada com um inibidor da L-AAD ou da COMT uma 

grande porção da dose oral de levodopa será convertida em produtos destas enzimas.  Os níveis 

plasmáticos dependem da velocidade do esvaziamento gástrico e da absorção através de sítios 

específicos intestinais (NYHOLM, 2002).  O alimento pode retardar o tempo de trânsito gástrico 

e nos casos de refeições ricas em proteínas poderá ocorrer competição entre a levodopa e os GAN 

pelo transportador, além de contribuir para a absorção intestinal errática.  Os GAN podem 

também competir com a levodopa plasmática pela entrada no cérebro (KOLLER, 2000).  

Portanto, a quantidade de levodopa que alcança o cérebro após a ingestão de uma dose oral 

depende de numerosas variáveis que influenciam a absorção e o transporte deste fármaco. 

Figura 1: metabolismo da levodopa 

 
 

A mucosa do estômago, o intestino, e o fígado são ricos em L-AAD e em COMT.  Estas 

enzimas ao converterem levodopa a 3-OMD reduzem a biodisponibilidade da levodopa.  Isto 

explica porque as preparações de levodopa comumente usadas contêm inibidores da L-AAD 

(carbidopa, benzerasida) periférica.  A co-administração de um inibidor de L-AAD que atue 

perifericamente praticamente dobra a biodisponibilidade da levodopa sem afetar a sua meia-vida.  
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Conseqüentemente, a dose de levodopa terapeuticamente efetiva pode ser muito menor quando 

este agente é administrado em combinação com um inibidor da descarboxilase, e a incidência de 

efeitos adversos periféricos, como náuseas, vômitos, e hipotensão é marcadamente reduzida.  As 

formulações de liberação imediata de levodopa tipicamente alcançam uma Cmax entre 15 e 45 

minutos após a ingestão do medicamento (NUTT, 1984).  O tempo de meia vida plasmático da 

levodopa é influenciado principalmente pela distribuição nos tecidos e pelo metabolismo de 

primeira passagem, variando geralmente entre 1 a 2 horas. 

 O exato de mecanismo de ação da levodopa é desconhecido (KOLLER, 2000).  Supõe-se 

que a levodopa seja captada por neurônios dopaminérgicos residuais, descarboxilada pela L-AAD 

nestas células sobreviventes, e finalmente liberada para estimular os receptores dopaminérgicos 

nos neurônios pós-sinápticos.  De acordo com esta hipótese, haveria uma perda contínua da 

eficácia da levodopa com o progredir da doença.  Entretanto isto não tem sido observado.  A 

maioria dos pacientes continua a responder a levodopa durante toda a doença.  Isto sugere que há 

mecanismos alternativos de captação pré-sinápticos, e o exato sítio de descarboxilação da 

levodopa exógena permanece desconhecido.  No striatum, a dopamina é deaminada pela Mono 

Amino Oxidase (MAO) e metilada pela COMT central, resultando na formação do Ácido 

Homovalínico (AHV).  Entretanto, a via primária do efeito final da dopamina é a re-captação nos 

terminais sinápticos.  Evidências clínicas e experimentais em animais sugerem que a perda de 

células nigrais causa uma up-regulation dos receptores pós-sinápticos D2 (supersensibilidade), o 

que explicaria a dramática resposta inicial a levodopa em pacientes não tratados (KOLLER, 

1998). 

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

considerada como padrão ouro.  Embora a levodopa ainda seja a primeira escolha no tratamento 
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da DP, em médio ou longo prazo, a limitação de seu uso ocorre devido a perda da eficácia, 

flutuações no desempenho motor, e distúrbios cognitivos (RASCOL, 2002). Ver tabela 3 

 

Tabela 3: Complicações associadas à terapia prolongada com a levodopa 
Motoras Não motoras 

Flutuações Discinesias Sensoriais  

Fenômeno simples de 

“wearing off” (fim de dose) 

Período “on” ou distonia 

móvel  

Fenômenos sensoriais (dor, 

acatisia, pernas inquietas) 

Fenômeno complexo “on-off” Discinesia difásica Função autonômica (palidez, 

taquicardia, sudorese, disfunção 

sexual 

 Período “off” postura 

distonica 

Cognitivo/psiquiátrico (depressão, 

ansiedade, ataques de pânico, 

alucinações) 

Distúrbios do sono (fragmentação 

do sono, pesadelos, sonhos vividos)

 

Complicações relacionadas à terapia com a levodopa: 

 

 Náusea  

Ocasionalmente os pacientes utilizando pequenas doses de levodopa experimentam 

náuseas ou vômitos.  Esta resposta ocorre devido à presença de dopamina periférica, a qual 

estimula os quimioreceptores da zona de gatilho (trigger) (a qual não é protegida pela Barreira 

Hematoencefálica- BHE/BBB).  Geralmente, isto pode ser evitado pela adição de pequena 

quantidade de carbidopa ou benzerasida para bloquear a conversão periférica da levodopa.  Se 

uma quantidade pequena de inibidor da descarboxilase é administrada (um mínimo de 75mg de 

carbidopa é geralmente necessário para inibir a atividade da descarboxilase periférica) poderá 
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ocorrer náusea.  Esta pode ser satisfatoriamente tratada na maioria dos casos com a adição 

separada de carbidopa, 25mg três vezes ao dia, em combinação com a levodopa/carbidopa.  

Quando doses mais altas de levodopa são atingidas, a suplementação de carbidopa pode ser 

descontinuada.  Os pacientes que persistem com náusea e vômito apesar do uso das preparações 

contendo inibidores da dopadescarboxilase associadas a levodopa podem se beneficiar com o uso 

da domperidona, um antagonista dopaminérgico que não cruza a barreira hematoencefálica e 

conseqüentemente não causa efeitos adversos extrapiramidais.  Ela atua na área póstrema (centro 

emético situado na medula), a qual não é protegida pela barreira hematoencefálica, é 

administrada em doses de 10 a 20mg antes de cada dose de levodopa e também é efetiva no 

tratamento dos efeitos adversos periféricos (TOLOSA, 1998). 

 

 Hipotensão postural 

A hipotensão ortostática na DP pode ser causada por anormalidades autonômicas centrais 

e periféricas.  A manutenção da pressão sanguínea na posição de pé requer um aumento mantido 

da resistência vascular periférica e adequado volume intravascular.  A hipotensão ortostática em 

pacientes com DP pode resultar tanto da vasoconstricção quanto do reduzido volume 

intravascular.  A levodopa e os agonistas dopaminérgicos podem exacerbar a hipotensão, 

especialmente durante as primeiras semanas de tratamento.  Pode-se minimizar este efeito 

adverso fazendo-se aumento gradual ou redução da dose de levodopa em alguns pacientes.  A 

ingestão de sódio deve ser aumentada nestes pacientes, os quais devem também ser instruídos a 

não deitar de bruços.  A hipotensão ortostática só deve ser tratada farmacologicamente em 

pacientes que estão sintomáticos.  O tratamento sintomático consiste no uso de agentes que 

aumentam o volume intravascular ou a resistência vascular periférica (KOOLER, 2000).  
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Alterações do estado mental 

Podem ser observadas alucinações em 20% dos pacientes tratados com fármacos 

dopaminérgicos, e a incidência aumenta com a idade e com o grau de dano cognitivo.  Tais 

alterações podem ocorrer em qualquer estágio da doença, e são tipicamente visuais e somente 

raramente auditivas (TOLOSA, 1998). 

  

• Amantadina 

 

A primeira descrição do uso clínico da amantadina no tratamento da DP foi relatada em 

1969 por Schwab e col.  desde então, diversos ensaios clínicos têm demonstrado a eficácia da 

amantadina comparada a anticolinérgicos e a levodopa.  A maioria destes ensaios foi conduzida 

entre 1970 e 1975, e foram estudos controlados, duplo-cego, e cruzados.  Mais recentemente o 

interesse na amantadina re-emergiu, particularmente devido à hipótese de que este medicamento 

apresenta um possível papel no tratamento das flutuações motoras e discinesias naqueles 

pacientes em uso crônico de levodopa (SHANNON, 1987; VERHAGEN, 1998). 

O cloridrato de amantadina é o 1-amino-adamantanamina, um sal assimétrico de uma 

amina primária 10-carbono que foi originalmente introduzida como um agente antiviral efetivo 

contra o Influenza Asiático A2.  Originalmente o efeito da amantadina no alívio dos sintomas 

clínicos foi casualmente observado em único paciente com DP (MOV. DISORDERS, 2002a). 

Foram propostos vários mecanismos de ação da amantadina na DP, porém o mecanismo 

exato ainda não é conhecido.  A maioria dos estudos comportamentais e bioquímicos indica que a 

amantadina interage com as catecolaminas, especificamente com a DA.  A amantadina pode 

exercer seu efeito clínico por aumentar, pré-sinapticamente, (através de uma ação semelhante à 

anfetamina) a liberação das catecolaminas armazenadas nos terminais dopaminérgicos e por 
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inibir o processo de recaptação de catecolamina no terminal pré-sináptico.  Este último efeito 

requer altas concentrações de amantadina in vitro, e provavelmente não ocorre nas doses 

terapêuticas utilizadas.  Pós-sinapticamente, a amantadina exerce um efeito direto, alterando a 

afinidade dos receptores dopaminérgicos.  A ação combinada, pré e pós-sinaptica da amantadina 

causa interferências simultâneas na recaptação, liberação e interação com o receptor (MOV. 

DISORDERS, 2002a).  Além das ações anteriormente citadas, propõe-se que a amantadina 

apresente propriedades não dopaminérgicas, incluindo uma ação colinérgica e um bloqueio do 

receptor NMDA (N-Metil-D-Aspartato) (GREENAMYRE, 1991). 

O cloridrato de amantadina é prontamente absorvido (o pico de concentração sanguínea é 

obtido 1-4 horas após uma dose oral de 2.5mg/kg) com uma duração de efeitos clínicos superior a 

8 horas e observa-se uma metabolização mínima em seres humanos, ou seja, mais de 90% da 

dose ingerida pode ser recuperada inalterada na urina (MOV. DISORDERS, 2002a).  No Brasil, 

pode ser encontrada na forma de cloridrato de amantadina em comprimidos de 100mg, sendo 

também comercialmente disponível em muitos países.  A dose comumente utilizada na DP é de 

200 a 300mg dividida em duas ou três doses diárias.  Em pacientes com disfunção renal, a 

administração crônica pode resultar em acúmulo de amantadina, a qual pode causar toxicidade 

concomitante.  O medicamento é geralmente bem tolerado, podendo apresentar como reações 

adversas mais freqüentes edema em tornozelo e livedo reticularis (MOV. DISORDERS, 2002a).  

O risco de efeitos adversos cognitivos com o uso de amantadina é também significante, 

especialmente em pacientes com idade avançada que utilizam outros medicamentos 

antiparkinsonianos (SILVER, 1998) 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 

 

47

1.7. Complicações da terapia com levodopa: fenômeno de fim de dose, flutuações motoras e 

discinesias. 

 

 Apesar de numerosas tentativas de se desenvolver novos medicamentos, especialmente 

agonistas dopaminérgicos, a levodopa permanece o “padrão ouro” no tratamento da DP 

(TOLOSA, 1998).  No início da DP, os pacientes experimentam caracteristicamente um notável 

benefício com o uso da levodopa.  A restauração da transmissão dopaminérgica com o precursor 

da dopamina (DA) reduz os sintomas parkinsonianos significativamente e alguns pacientes 

podem sentir-se essencialmente “voltando ao normal”.  Infelizmente o benefício terapêutico não é 

duradouro e o manejo da DP pode tornar-se complicado devido a vários problemas, alguns dos 

quais estão relacionados à terapia dopaminérgica, enquanto outros refletem problemas associados 

com a progressão da doença (OBESO, 2002). As principais complicações são as flutuações 

motoras e não-motoras e as discinesias.  Dentre as flutuações motoras observa-se comumente 

fenômeno “off”, “on-off” e as discinesias de pico de dose (QUINN, 1998; DENNY, 1999).  

 Os pacientes podem apresentar ciclos entre períodos “on”, nos quais eles respondem aos 

medicamentos, mas podem começar a ter complicações do tipo discinesia e períodos “off”, nos 

quais eles experimentam um retorno a sintomatologia parkinsoniana.  Com a progressão da 

doença, o benefício do medicamento termina após 4 horas ou menos, e os pacientes poderão 

flutuar entre a resposta motora “on” e o “off”.  A situação clínica mais difícil é descrita como um 

verdadeiro efeito ioiô ou fenômeno “on-off” no qual o paciente rapidamente flutua entre o estado 

“on” e o “off” com uma aparente perda de relação com a dose de levodopa (OBESO, 2000).  

 As discinesias podem ocorrer em associação com a terapia dopaminérgica e consistem 

numa variedade de movimentos involuntários anormais freqüentemente associados a flutuações 
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motoras, podendo, entretanto, ocorrer de forma independente.  Podem ser observadas discinesias 

“on”, discinesias difásicas e distonias de período “off” ( OBESO, 2000).. 

As discinesias “on” ocorrem durante os episódios “on” conjuntamente com o efeito 

antiparkinsoniano da levodopa e são geralmente coreiformes em natureza, mas podem tomar a 

forma de distonia móvel ou mioclonias (QUINN, 1998). Ver figura 2A 

As discinesias difásicas tendem a aparecer antes do início da resposta terapêutica, e 

desaparecem durante o período “on”, quando os pacientes experimentam uma resposta 

antiparkisoniana, reaparecendo quando o efeito benéfico da levodopa declina.  Por essa razão, 

elas foram inicialmente referidas como efeito D-I-D (Dyskinesia-Improvement-Dyskinesia) 

(OBESO, 2000).  Elas podem, entretanto, ocorrer durante uma única fase do ciclo “on-off”. 

 

 

 

 

 

Figura 2 (A) Representação esquemática do fenômeno de fim de dose e discinesia em pacientes 
com DP. Cada dose de levodopa (seta) induz uma resposta motora previsível que dura 3 a 4 
horas. A discinesia de pico de dose (quadrado branco) ocorre no momento de máxima melhoria 
podendo, entretanto, ocupar todo o período “on”.  A discinesia difásica (quadrado cinza) pode 
ocorrer no início e/ou no fim do ciclo. 

 

 

 
   Levodopa  

 
Levodopa  

 
Levodopa  

 Discinesia difásica 
 Discinesia “on”  

 

Discinesia 

“off” 
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A postura distônica é mais comumente associada a períodos "off" e ocorre em pacientes 

que apresentam flutuações motoras, pode, entretanto ser vista em pacientes não tratados, antes do 

início da terapia com levodopa.  O período distônico “off” pode ter uma distribuição focal, 

segmentar, ou generalizada, e consiste de co-contrações prolongadas de músculos antagonistas, 

provocando postura anormal (HALLET, 2001).  Esta apresentação, afetando particularmente um 

pé foi inicialmente conhecida como “distonia matinal” devido esta aparecer freqüentemente antes 

da primeira dose de levodopa.  Ver figura 2B. 

 

 
 
 
 
 
Figura 2(B) Exemplo de um paciente com uma falha na resposta “on” a uma dose de levodopa, 
esse comportamento está freqüentemente associado com período “off” distônico (retângulo 
cinza).  A falha da resposta a levodopa tende a ocorrer à tarde ou à noite depois do uso de 
repetidas doses.  Acredita-se que essa falha na resposta seja devida a uma combinação de fatores, 
incluindo absorção reduzida de levodopa devido à lentidão do tempo de trânsito gastrintestinal, a 
competição com os GAN da alimentação e resposta farmacodinâmica alterada. 
 
 Nós estudamos as complicações terapêuticas, os efeitos da amantadina nas flutuações 

motoras e as alterações orofaríngeas na DP. 

 
 
 

 Discinesia difásica 
 Discinesia “on”  

 Distonia “off” 

     Levodopa                              Levodopa                       Levodopa 

Discinesia 
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2.  JUSTIFICATIVA 

 

Os pacientes portadores de doença de Parkinson apresentam complicações associadas ao 

tratamento como discinesias e flutuações motoras.  Os tratamentos dessas complicações ainda 

não são plenamente satisfatórios.   

O comprometimento da função da deglutição pode ocorrer sem que haja suspeitas clínicas e o 

diagnóstico precoce pode evitar desnutrição e complicações respiratórias.  A disfunção 

orofaríngea pode acometer de forma preferencial determinados grupos de pacientes com DP e 

esses casos podem ser melhor avaliados através de estudos específicos. 

No presente trabalho, nós avaliamos os efeitos da amantadina nas flutuações motoras e 

discinesias induzidas pela levodopa na DP e ainda, a função orofaríngea da deglutição em 

pacientes com doença de Parkinson, portadores ou não de discinesias. 
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OBJETIVOS DO ESTUDO 

 
 
Objetivos gerais 

 

Em pacientes portadores de DP e em uso de levodopa: 

 Analisar as características clínicas incluindo tratamento, gravidade e duração da doença; 

 Demonstrar através de questionários, a presença e gravidade das flutuações motoras e 

discinesias. 

 
Objetivos específicos 

 

Em pacientes com DP e discinesias 

 Estudar os efeitos da amantadina nas flutuações motoras e discinesia; 

 Determinar a dinâmica orofaríngea através de estudo utilizando videofluoroscopia 
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4. METODOLOGIA GERAL DO ESTUDO 
 

4.1. Delineamento 

 

A pesquisa seguiu o modelo de um estudo randomizado, duplo-cego, controlado por 

placebo.  Para avaliação da eficácia da amantadina na redução das discinesias e flutuações on-off 

e para avaliação orofaríngea os pacientes com DP foram recrutados de forma consecutiva no 

Ambulatório de Distúrbios do Movimento do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) da 

UFC.   

 

4.2. Aspecto ético e consentimento livre esclarecido 

 

 Os avaliadores explicaram a cada paciente (ou representante legalmente autorizado) a 

natureza do estudo, seus objetivos, os procedimentos envolvidos, a duração estimada, os riscos e 

benefícios potenciais envolvidos, e qualquer desconforto que o estudo pudesse acarretar.  Todos 

os pacientes foram informados que a participação no estudo era voluntária e que poderiam retirar-

se do estudo a qualquer momento e que a retirada do consentimento não alteraria seu tratamento 

médico subseqüente, nem a relação como o cuidador responsável. 

 Este consentimento livre e esclarecido foi fornecido por meio de uma declaração padrão, 

escrita em linguagem não técnica.  Cada paciente, antes de assinar o documento, leu e analisou a 

declaração.  Nenhum paciente entrou no estudo antes da obtenção de seu consentimento livre e 

esclarecido. 

 O formulário de consentimento livre esclarecido (ANEXO I) foi enviado e submetido ao 

comitê de ética juntamente com o projeto. 
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O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e do Complexo Hospitalar da 

Universidade Federal do Ceará – COMEPE, no dia 13 de dezembro de 2001.  Protocolo  nº 

110/01. 

 

4.3. Metodologia do estudo da eficácia da amantadina das discinesias e flutuações motoras 

 

O estudo foi composto por duas fases, uma fase pré-randomização (1 semana) e uma fase 

duplo-cego (3 semanas). 

 

Tabela 4: Fases do estudo randomizado duplo-cego 

Fase Pré-randomização Pós-randomização 

Período Seleção Tratamento 

Duração 1 semana 3 semanas 

 

Fase pré-randomização 

 

 Referiu-se ao momento da elegibilidade (critérios de inclusão/exclusão) do paciente para 

participar da fase duplo-cego do estudo.  Após avaliação quanto aos critérios de seleção, foi 

realizada explanação sobre o estudo e os pacientes foram convidados a participar.  Obtido o 

consentimento escrito, (Anexo I) os pacientes foram randomizados.  
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 Fase de randomização 

 

 Os pacientes elegíveis foram randomizados para um dos dois braços de tratamento ativo 

com (amantadina) ou para o braço de tratamento com placebo. A duração do tratamento para 

cada paciente foi de três semanas.  A gravidade da doença foi avaliada por três escalas: 

Hoehn&Yahr, UPDRS (Unified Parkinson´s Disease Rating Scale) e Schwabe (ANEXO II), as 

quais foram aplicadas antes e após o início do tratamento duplo-cego.  Os dados demográficos, os 

medicamentos utilizados e demais informações pertinentes foram coletados em questionário 

específico (ANEXO III- Ficha para Acompanhamento de Pacientes).  O grau de discinesias foi 

avaliado pela CDRS (Clinical Dyskinesias Rating Scale) (HAGELL, 1999) (ANEXO IV). 

 

4.3.1 População do estudo 

 

 A população foi composta por pacientes de ambos os sexos, com idade variando entre 40 

e 80 anos com diagnóstico clínico de doença de Parkinson idiopática, Hoehn&Yahr entre I e III e 

apresentando discinesias e flutuações motoras diárias.  Vinte pacientes foram selecionados do 

Ambulatório de Distúrbios do Movimento do HUWC da UFC e participaram do estudo duplo-

cego. 

 

4.3.2 Tratamentos 

 

O tratamento avaliado neste estudo é a amantadina, o qual foi fornecido em comprimidos de 

100mg (Eurofarma).  O tratamento de referência foi feito com placebo (lactose) de aparência 

idêntica. 
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Administração 

 

O medicamento em estudo foi administrado por via oral, sendo utilizado um (1) 

comprimido de 100mg 1 vez ao dia na mesma hora do dia durante a primeira semana e 

posteriormente 2 comprimidos durante a segunda e terceira semanas, sendo 1 comprimido 

administrado pela manhã e outro à noite, perfazendo intervalo de 12 horas.  

 

Tabela. 5: Semanas de tratamento 
Fase Pré-randomização Fase de randomização 

Visita Sem tratamento  Tratamento/ Dose 

1ª semana 1 comprimido v.o  

2 e 3ª semanas                   2 comprimidos v.o (12/12horas) 

  

Embalagem 

 

O placebo e o medicamento estudado foram fornecidos pela Farmácia Escola da 

Faculdade de Farmácia-UFC.  As embalagens e a aparência eram idênticas e cada frasco continha 

35 comprimidos (suprimento necessário para as 3 semanas de tratamento). Todos os frascos 

continham código correspondente ao tratamento recebido 
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 Alocação do tratamento 

 

 A randomização foi realizada, após a assinatura do termo de consentimento, através do 

método da moeda, sendo os pacientes tratados com comprimidos de amantadina (100mg) ou 

placebo (lactose) durante 3 (três) semanas. 

 Os dados da randomização foram mantidos em caráter confidencial, acessíveis apenas às 

pessoas responsáveis pelo preparo e embalagem do medicamento até o momento da quebra do 

regime cego do estudo. 

 

 Adesão ao tratamento 

 

A avaliação da adesão ao tratamento foi realizada através de contagem semanal dos 

comprimidos. (ANEXO V) 

 

4.3.3 Critérios de inclusão e exclusão: 

 

Critérios de inclusão 

Poderiam participar do estudo todos os pacientes que preencheram os seguintes critérios: 

1. Pertencer a ambos os sexos, com idade variando entre 40 e 80 anos de idade; 

2. Ter diagnóstico clínico de doença de Parkinson de etiologia idiopática que estivessem 

entre os estágios I e III da escala Hoehn&Yahr 

3. Apresentar função cognitiva intacta determinada com uma pontuação maior que 24 no 

exame do Folstein Mini Mental (FOLSTEIN, 1975) (ANEXO VI). 
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4. Apresentar resposta terapêutica com a levodopa e que a estivessem utilizando de forma 

estável no mínimo um mês antes do início do ensaio e durante todo o estudo; 

5. Apresentar creatinina sérica normal. 

 

Critérios de exclusão 

 Não participaram do estudo: 

1. Pacientes com hipersensibilidade conhecida a amantadina. 

2. Pacientes com antecedentes de anormalidades laboratoriais consistentes com, ou outra 

evidência de doença clínica (ou seja, cardiovascular, hepática, renal), neoplasia maligna 

ou outro distúrbio neurológico progressivo que pudesse comprometer a participação 

confiável no estudo ou confundir a interpretação dos dados. 

3. Pacientes com distúrbio psiquiátricos clinicamente significativos. 

4. Pacientes que tivessem história de pouca adesão a esquemas clínicos. 

5. Pacientes que não apresentavam resposta terapêutica a levodopa 

6. Pacientes que já haviam utilizado amantadina 

 

4.3.4 Parâmetros Avaliados 

 

4.3.4.1 Variáveis da identificação, história clínica e exame físico 

 

 Como parâmetros de identificação, avaliamos a idade dos pacientes no início do estudo e 

o sexo [masculino (M); feminino (F)].  Em relação à história clínica, observamos a duração da 

DP (período decorrido em anos, desde o diagnóstico até a época do início do envolvimento no 

estudo), a terapia farmacológica utilizada previamente e no decorrer do estudo.  
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4.3.4.2 Variáveis de evolução 

 

 Durante o estudo procurou-se observar a alteração no escore da UPDRS e CDRS. 

 A UPDRS é um sistema de escala de graduação específica para a DP composta por seis 

partes.  A parte I (itens 1 a 4) foi elaborada para avaliar o raciocínio, o comportamento e o 

humor.  A parte II (itens 5 a 17) avalia as atividades diárias.  A parte III (itens 18 a 31), registra o 

exame motor.  A parte IV registra as complicações do tratamento nas semanas anteriores.  A 

escala é composta por três seções: seção A (itens 32 a 35) para discinesia, seção B (itens 36 a 39) 

para flutuações clínicas e seção C (itens 40 a 42) para registro de outras complicações. A parte V 

é um escore modificado do estadiamento da escala Hoehn & Yahr, que varia de “0” (ausência de 

sinais da doença) a “5” (paciente em cadeira de rodas ou acamado).  A parte VI é composta pela 

escala de atividades diárias de Schwab e England, que varia entre 100% (completamente 

independente) a 0% (acamado). 

 A escala CDRS é uma ferramenta para quantificação da discinesia induzida por 

medicamento observada num paciente a um dado tempo e situação.  Avalia de forma separada 

hipercinesia e distonia, separa por partes do corpo (incluindo lateralização) e é de fácil uso 

(HAGEL 1999).   

A alteração no escore da UPDRS após a introdução do tratamento em estudo foi definida 

como a alteração na UPDRS (II, III e IVa, IVb e IVc) a partir da avaliação da fase inicial (fase 

pré-randomização até a avaliação realizada após 3 semanas de tratamento duplo-cego).  A 

avaliação da CDRS também ocorreu no mesmo período. 

As alterações observadas no escore da UPDRS e da CDRS no grupo em uso de 

amantadina foram comparadas com outras alterações observadas no grupo de placebo. 
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4.4. Metodologia do estudo da disfunção orofaríngea na DP 

 

A fase orofaríngea da deglutição foi estudada por videofluoroscopia.  Os pacientes e controles 

foram estudados enquanto estiveram sentados.  Foram adquiridas imagens em tempo real a 30 

imagens por segundo da boca, faringe e esôfago proximal (PHILIPS SUPER 80 CP).  As 

imagens fluroscopicas foram gravadas em fita VHS (VHS videotape recorder SVO 1330 SONY) 

para análise posterior.  O fator de correção para ampliação foi determinado antes de cada estudo 

por colocação de dois marcadores metálicos afastados 3cm do campo intensificador de imagem, 

no plano do esfíncter esofágico superior (EES).  Os sujeitos deglutiram em duplicata 10mL de 

suspensão liquida de bário alta-densidade (suspensão oral de sulfato de bário 100% - Bariogel 

Cristália), o volume foi medido e colocado na boca por uma seringa volumétrica com capacidade 

para 10mL.  Foram observadas também deglutições em duplicata, espontâneas, de pão embebido 

em sulfato de bário.  Foi administrada levodopa a todos os pacientes portadores de DP 30 

minutos antes da realização do exame para que se garantisse avaliação durante o período “on”. 

A videofluroscopia foi realizada no setor de radiologia do Hospital Walter Cantídio.  

Todos os exames foram realizados por médico gastroenterologista com experiência na realização 

e avaliação do exame. 

 

4.4.1 População do estudo 

 

 Os participantes deste estudo foram divididos em 3 grupos, pacientes com DP portadores 

discinesia, pacientes com DP e sem discinesias e controles. 
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 Os controles foram voluntários acima de 40 anos que não apresentavam doenças 

neurológicas, queixas de disfagia ou distúrbio gastrointestinal. Os controles constituíam-se em 

sua maioria acompanhante dos pacientes com DP. 

 

4.4.2 Critérios de inclusão e de exclusão 

 

Critérios de inclusão 

Poderiam participar do estudo todos os pacientes que preencherem os seguintes critérios: 

1. Pertencer a ambos os sexos, com idade variando entre 40 e 80 anos de idade; 

2. Ter diagnóstico clínico de doença de Parkinson de etiologia idiopática que estivessem 

entre os estágios I e III da escala Hoehn&Yahr. 

3. Apresentar função cognitiva intacta determinada com uma pontuação maior que 24 no 

exame do Folstein Mini Mental (ANEXO IV) 

4. Apresentar resposta terapêutica com a levodopa e que a estejam utilizando de forma 

estável no mínimo um mês antes do início do ensaio e durante todo o estudo; 

 

Critérios de exclusão 

Não participaram do estudo: 

1. Pacientes com antecedentes de distúrbio neurológico progressivo que pudesse 

comprometer a participação confiável no estudo ou confundir a interpretação dos dados. 

2. Pacientes com distúrbio psiquiátricos clinicamente significativos. 

3. Pacientes que não apresentavam resposta terapêutica a levodopa 
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4.4.3 Interrupção ou descontinuação do tratamento. 

 

 A situação final de cada paciente que entrou nesta avaliação foi documentada no prontuário, 

tenha o paciente completado ou não o estudo.  No caso em que o tratamento em estudo foi 

descontinuado prematuramente por alguma razão, foi registrado o motivo para descontinuação.  

As razões pelas quais um paciente poderia descontinuar prematuramente a sua participação no 

estudo incluíram uma das seguintes: 

1.Evento adverso 

2.Retirada do consentimento 

3.Perda do seguimento 

 

4.4.4 Variáveis de interesse 

 

 Foram avaliadas diversas variáveis dentre elas: 

 Queixa de disfagia: antes da avaliação pela videofluoroscopia foi aplicado questionário 

onde avaliou-se a presença de queixas de disfagia. 

 Tempo de Trânsito Oral (TTO): é definido como a duração do tempo que leva o bolus para 

mover-se através da cavidade oral da primeira imagem mostrando o movimento para trás do 

alimento, até que a cabeça do bolus ou a calda passe no limite posterior da cavidade oral. 

 Tempo de Trânsito Faríngeo (TTF): é definido como o tempo que o leva o bolus para 

mover-se através da faringe do ponto no qual a cabeça do bolus passa o ramo da mandíbula até 

que a calda do bolus passe através da região cricofaríngea.  
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 Eficácia da deglutição orofaríngea (EDO):  
 
   EDO:   % Bolus deglutido    
                     TTO + TTF 
 
Aspiração: entrada permanente de alimento ou fluido no vestíbulo laringeal, ou 

permanência do bolus na valécula após a deglutição inicial. 

 
4.5 Organização e análise dos dados 

 

 Os dados foram transcritos para o programa estatístico SPSS versão 7.5 para windows. Os 

resultados paramétricos foram expressos através de média e desvio padrão (DP).  Para 

comparação das variáveis entre os grupos, foi utilizado ANOVA seguida do teste de comparação 

múltipla de Dunnet quando aplicável.  Para comparação entre variáveis não paramétricas 

independentes foi utilizado o Teste de Mann-Whitney.  Para comparação entre variáveis não 

paramétricas dependentes foi utilizado o Teste de Wilcoxon. O intervalo de confiança foi 

significante se P<0,05.   
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Estudo duplo cego 

 

Durante o estudo 20 pacientes foram recrutados do ambulatório de distúrbios do movimento 

do Hospital Universitário Walter Cantídio.  A tabela 6 mostra os dados demográficos e resultados 

das escalas específicas dos pacientes com DP,  selecionados. 

Tabela 6. Características demográficas e clínicas dos 20 pacientes portadores de doença de 

Parkinson analisados no HUWC de 2001 a 2003 

Variáveis Média (± dp) Variação 

Idade (anos) 60,6 (± 9,79) 49-79 

Idade de início da DP (anos) 51,65 (± 10,58) 39-72 

Tempo de DP (anos) 9 (± 3,79) 3-17 

Tempo de uso de levodopa (anos) 8,55 (± 3,91) 3-17 

Dose de levodopa (mg) 
 

832,5 (± 351,6) 325-1750 

Hoehn&Yahr (0-5) 2,55 (± 0,51) 2-4 

Schwab (0-100%) 69 (± 14,10) 40-80 

UPDRS II 17,75 (± 6,58) 5-31 

UPDRS III 19,65 (± 7,76) 8-35 

UPDRS IVa 4,4 (± 2,1) 1-8 

UPDRS IVb 3,2 (± 1,4) 1-5 

UPDRS IVc 1,7 (± 0,8) 0-3 

 



___________________________________________________________________________ 

 

64

Após a randomização, os pacientes foram distribuídos em dois grupos, tratados com placebo 

ou com amantadina (Tabela 7).  

 

Tabela 7: Características demográficas dos 20 pacientes avaliados e de acordo com o 

tratamento recebido 

 PLACEBO AMANTADINA P-valor* 

N 10 10 p 

Idade (anos) 62,1 (± 9,73) 59,1(± 10,13) 0,393 

Idade de início (anos) 52,8 (± 11,42) 50,5 (± 10,15) 0,631 

Tempo de DP (anos) 9,4 (± 3,2) 8,6 (± 4,57) 0,436 

Tempo de uso de 

levodopa (anos) 

9 (± 2,9) 8,1 (± 4,84) 0,393 

Dose de levodopa 1.000 (± 358,4) 665 (± 265,15) 0,029* 

Hoehn&Yahr (0-5) 2,5(± 0,47) 2,6 (± 0,56) 0,912 

Schwab (0-100%) 69 (± 12,86) 69 (± 15,95) 0,739 

* Teste de DUNNET (P<0.05) 

Os resultados das escalas específicas dos grupos randomizados para tratamento com placebo 

ou amantadina são expressos na Tabela 8. 
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Tabela 8: Resultados das escalas específicas de 20 pacientes randomizados para tratamento com 
amantadina ou placebo 
 PLACEBO AMANTADINA  P-valor* 

N 10 10  - 

UPDRS II 18,4 (± 6,15) 17,1 (± 7,26)  0,631 

UPDRS III 20,20 (± 5,49) 19,10 (± 9,82)  0,579 

UPDRS IVa 4,8 (± 1,81) 4,1 (± 2,46)  0,436 

UPDRS IVb 3,4 (± 1,57) 3,0 (± 1,33)  0,529 

UPDRS IVc 1,8 (± 0,78) 1,6 (± 0,96)  0,684 

Hipercinesia 9,7 (± 4,24) 8 (± 5,22)  0,393 

Distonia 4,0 (± 4,02) 3,4 (±3,53)  0,631 

Hipercinesia total 34,75 (± 31,97)  29,5 (± 21,29)  0,705 

Distonia total 15,62 (± 18,49) 12,12 (± 17,14)  0,854 

Distonia = média dos maiores valores de distonia medido pela CDRS. Distonia total = média das 
somas dos valores de distonia dos pacientes. Hipercinesia: média dos maiores valores de 
hipsrcinesia medido pela CDRS. Hipercinesia total = média das somas dos valores de 
hipsercinesia dos pacientes 

* Teste de DUNNET (P<0.05) 

Quatro pacientes interromperam o estudo, devido a não adesão e (ou) perda do seguimento.  

A Tabela 9 expressa os dados clínicos e demográficos de 16 pacientes tratados com amantadina 

ou placebo que concluíram o tratamento. 
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Tabela 9. Características clínicas e demográficas de 16 pacientes tratados com amantadina ou 
placebo que concluíram o tratamento. 
 PLACEBO AMANTADINA P –valor* 

N 8 8 p 

Idade (anos) 62,75 (± 10,76) 58,0 (± 8,07) 0.336 

Idade de início da DP 

(anos) 

53,62 (± 12,76) 49,62 (± 8,50) 0.471 

Tempo de DP (anos) 9,25 (± 3,41) 8,37 (± 5,15) 0.696 

Tempo de uso de levodopa 

(anos) 

8,75 (± 3,24) 8,12 (± 5,3) 0.793 

Dose de levodopa (mg) 1046,8 (± 389,2) 596,87 (± 232,0) 0.016* 

Hoehn&Yahr (0-5) 2,5 (± 0,53) 2,43 (± 0,32) 0.792 

Schwab (0-100%) 68,75 (± 14,57)  71,25 (± 13,56) 0.728 

*Teste de Wilcoxon (P<0,05) 

Os resultados das avaliações feitas através de escala específicas antes e após o tratamento 

estão expressos na Tabela 10.  Foi registrada uma tendência de redução dos valores da UPDRS II 

após o uso de amantadina (P=0,058) (Figura 3).  A avaliação da UPDRS III não mostrou 

diferença entre o grupo tratado e o controle (Figura 4).  Observou-se uma redução da duração dos 

sintomas discinéticos (P=0,01) (Figura 4) e uma redução das complicações associadas ao 

tratamento (P=0.046) (Tabela 10). 
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Tabela 10: Resultados das escalas específicas dos 16 pacientes tratados com placebo ou amantadina  

 PLACEBO AMANTADINA Teste de 

Wilcoxon 

N 8 8 Z P 

 Antes Depois Antes Depois   

UPDRS II 17,37 (± 6,39) 13,87 (±7,98) 16,87 (±8,2) 12,12 (± 8,06) -1,895 0,058 

UPDRS III 19,62 (± 5,57) 18,75 (±5,33) 16,75(±9,43) 16,37 (± 9,37) -0,315 0,752 

UPDRS IVa 4,12 (± 124) 3,75 (±1,83) 4,37 (±2,66) 2,87 (± 2,16) -2,414 0,016* 

UPDRS IVb 3,5 (± 1,41) 3,37 (±1,92) 3,25 (±1,38) 2,75 (± 1,66) -1,414 0,157 

UPDRS IVc 1,75 (± 0,70) 1,87 (±0,99) 1,87 (±0,83) 1,37 (± 1,06) -2,000 0,046* 

Hipercinesia 10,37 (±4,24) 13,0(±11,51) 8,87(±5,54) 6,87 (± 4,96) -1,479 0,139 

Distonia 15,62 (±18,49) 8,25 (±9,43) 4,1(±3,6) 2,87 (± 3,64) -1,016 0,310 

Hipercinesia 

total 

34,75 (±31,97) 37,12 (±29,18) 29,5 (±21,29) 22,37 (± 20,86) -1,542 0,123 

Distonia total 4,5 (±4,37) 22,62 (±24,62) 12,12(±17,14) 8,37 (± 11,03) 0,734 0,463 

*Teste de Wilcoxon (P<0,05) 
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Figura 3: Valores médios da UPDRS II nos grupos em uso de amantadina e do placebo no 

início e no final do estudo. 
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Figura 4: Valores médios da UPDRS III nos grupos em uso de amantadina e do placebo no 
início e no final do estudo. 
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Figura 5: Valores médios da UPDRS IVa nos grupos em uso de amantadina e do placebo no 
início e no final do estudo. 

 
A avaliação motora realizada a cada 30 minutos durante 180 minutos mostrou que não houve 

diferença entre o grupo tratado com placebo (Figura 6) e o grupo tratado com amantadina (Figura 

7). 
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Figura 6: Valores médios de hipercinesia antes e após o uso do placebo durante a avaliação 
motora 
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Figura 7: Valores médios de hipercinesia antes e após o uso da amantadina durante a 
avaliação motora. 
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5.2 Estudo função orofaríngea em pacientes com DP 

 

Os pacientes avaliados quanto à função orofaríngea foram classificados quanto a presença ou 

não de discinesias.  O grupo 1 era de portadores de DP com discinesia, o grupo 2 era de pacientes 

sem discinesias e o grupo 3 era o controle.  

 

Tabela 11: Características dos grupos avaliados segundo o sexo 
Grupo 1 
n= 15 

Grupo 2 
n= 12 

Grupo 3 
n= 7 Variáveis 

% % % 
Sexo    

Masculino 

Feminino 

33,3 
 

66,7% 

58,4 
 

41,6 

42,8 
 

57,2 

Grupo 1: pacientes com DP e discinesia. Grupo 2:  com DP não discinéticos. Grupo 3: controle 
 

As características clínicas dos pacientes e controles selecionados para avaliação da função 

orofaríngea estão descritas na tabela 12. 
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Tabela. 12: Características clínicas dos pacientes com DP e discinesia (Grupo 1), DP sem 
discinesia (Grupo 2) e controles (Grupo3) selecionados para avaliação da função orofaríngea 

Grupo 1 

n = 15 

Grupo 2 

n= 12 

Grupo 3 

n= 7 
Variáveis 

Variação 

Média (± dp) 

Variação 

Média (± dp) 

Variação 

Média (± dp) 

Idade (anos) 50-79 

61 (±10,65) 

49-78 

62,25 ((±8,46) 

46-79 

56,57 (±7,87) 

Idade de início 

(anos) 

38-72 

51,21 (±11,97) 

40-73 

55,66 (±9,14) 

NA 

Tempo de DP 

(anos) 

5-17 

8,71 (± 3,79) 

1-12 

5,45 (±3,49) 

NA 

Tempo de uso de 

levodopa (anos) 

5-17 

8,71 (±3,79) 

1-12 

5,45 (±3,49) 

NA 

Dose de levodopa 

(mg) 

500-1750 

977,27 (±386,56) 

00-875 

545,45 (±245,41) 

NA 

Hoehn and Yahr 

(0-5) 

1-4 

2,5 (±0,73) 

1-2,5 

2,05 (±0,43) 

NA 

Schwab (0-100%) 40-90 

70,76 (±12,55) 

50-90 

79 (±12,86) 

NA 

IMC 25,56 (±3,55) 26,54 (±4,37) 29,45 (± 3,6) 

UPDRS II 5-26 

16,07 (±5,91) 

3-21 

17,71 (±7,31) 

NA 

UPDRS III 8-32 

9,36 (±6,78) 

3-21 

14,27 (±5,38) 

NA 

UPDRS IV 4-16 

9,35 (±3,54) 

0-8 

3,00 (±2,79) 

NA 

IMC: Índice de Massa Corpórea 

NA: Não aplicável, grupo controle sem DP 
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Apesar dos pacientes com DP e discinesia apresentarem melhor desempenho quanto ao 

tempo de trânsito oral (TTO) e ao tempo de trânsito faríngeo (TTF) que os pacientes com DP sem 

discinesias, não foi observado diferença estatisticamente significativa, entre os grupos quando 

estes foram comparados ao grupo controle (Figura 8 e 9). 

O estudo da função orofaringeana nos três grupos mostrou uma diferença na eficácia da 

deglutição (ANOVA: P=0,024; F= 4,23).  Os casos com DP sem discinesia apresentavam uma 

eficácia de deglutição menor que os controles (Figura 10).  Os pacientes portadores de DP com 

discinesia não diferiram dos controles (Tabela 13). 

Tabela 13: Resultados da avaliação clínica e da avaliação videofluoroscópica de 15 pacientes 
portadores de DP com discinesia (Grupo 1), 12 portadores de DP sem discinesias  (Grupo2) e 
7 controles (Grupo 3). 

Variáveis Categoria Categoria P-valor* 

Grupo 1 Grupo 3 0,579 TTO 

Grupo 2 Grupo 3 0,147 

Grupo 1 Grupo 3 0,098 TTF 

Grupo 2 Grupo 3 0,812 

Grupo 1 Grupo 3 0,607 RETARDO 

Grupo 2 Grupo 3 0,316 

Grupo 1 Grupo 3 0,522 EFICACIA 

Grupo 2 Grupo 3 0,0208 

TTO: Tempo de Trânsito Oral. TTF: Tempo de Trânsito Faríngeo.  

ANOVA P<0,05 (Post Hoc Tests) 
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Figura 8: Duração média do tempo de trânsito orofaríngeo e tempo de trânsito oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Valores do TTO do grupo controle, dos pacientes com DP e discinesias e pacientes 

com DP não discinéticos. 
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Figura10: Comparação da eficácia média da deglutição orofaríngea em pacientes com DP 

com discinesia, DP sem discinesia e controles. 

 

   

6. DISCUSSÃO 

 

Flutuações motoras são uma causa comum de redução do desempenho motor e bem estar 

em pacientes portadores de DP (QUINN, 1998).  Atualmente, os medicamentos disponíveis ainda 

não colaboram inteiramente para reduzir essas complicações motoras e o uso de agentes que 

possam reduzir as discinesias potencialmente podem colaborar para a melhora terapêutica dos 

pacientes com DP (RASCOL, 2002).  Sendo a doença de Parkinson, uma condição crônica e 

progressiva torna-se de vital importância o uso de agentes que possuam atividade dopaminérgica 

e que possam reduzir os sintomas de flutuação associada à terapia prolongada e a evolução da 

doença. 

Não foram ainda relatados estudos de avaliação sobre o efeito da amantadina nas flutuações 

motoras no nosso meio.  O Ambulatório de Distúrbios do Movimento do HU-UFC acompanha 
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cerca de 300 pacientes portadores de síndrome parkinsoniana.  Na literatura, é relatado que em 

torno de 25% dos casos apresentama discinesia (QUINN, 2000).  O percentual de flutuações 

motoras é mais variável, no entanto estudos relatam uma apresentação de aproximadamente 30% 

dos casos (QUINN, 2000). 

 No presente estudo foram randomizados 20 pacientes, tendo 16 completado o protocolo 

conforme o planejado.  No nosso estudo, devido a problemas com adesão quatro pacientes não 

concluíram o estudo, entretanto nenhum deles relatou qualquer efeito indesejado do tratamento. 

Após quebra do sigilo verificou-se que três utilizavam a amantadina e um utilizava o placebo.  

Todos os pacientes envolvidos apresentaram MINIMENTAL superior a 24. 

 Observou-se que o uso de outros medicamentos para tratamento da DP, além da levodopa, 

foi reduzido, provavelmente devido a questões de ordem financeira.  Nesse estudo, a maioria dos 

pacientes atendidos no ambulatório de neurologia do HUWC pode ser classificada como de baixa 

renda, não tendo acesso, portanto a outros medicamentos que não os distribuídos pela farmácia 

do hospital.  

 No estudo duplo cego randomizado sobre os efeitos da amantadina foi demonstrado uma 

relação estatisticamente significativa da duração da discinesia após o uso da amantadina, essa 

mudança foi refletida pela percepção dos pacientes de que a discinesia diária foi reduzida como 

medido pela UPDRS sub escala IVa (P=0.037).  Observou-se também que as avaliações das sub-

escalas II e IVc da UPDRS apresentaram melhores resultados no grupo que usou amantadina (P= 

0.058) e (P=0.046), respectivamente.  Sobre o número de pacientes envolvidos, Snow (2000) 

publicou estudo semelhante (N=20) usando também um desenho duplo-cego, controlado por 

placebo, e utilizando a amantadina na dose de 200mg diários, demonstrou redução no escore de 

discinesias.  Metman e col. (1999) num trabalho utilizando a forma intravenosa da amantadina e 
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realizando estudo com duração de um ano demonstrou ainda que o efeito da amantadina 

associado a levodopa é mantido por longos períodos.   

 Não se evidenciou, neste estudo, alteração na avaliação das flutuações motoras naqueles 

pacientes em uso de amantadina. Recentemente diversos autores têm chamado a atenção para a 

ausência de estudos que demonstrem evidências da ação da amantadina na redução das flutuações 

motoras em pacientes com DP. (RASCOL 2000, MOV. DISORDERS 2002). 

 O exato mecanismo da redução da discinesia pela amantadina permanece desconhecido 

(RAJOUT, 1997).  A explicação mais interessante é a de que a amantadina tem produzido uma 

“palidotomia química” por bloqueio das vias excitatórias do núcleo subtalâmico ao globo pálido 

interno.  O efeito antidiscinético foi demonstrado em estudo em animais (PAPA, 2000) com 

outros receptores NMDA.  Obviamente, se o efeito é devido ao bloqueio excitatório, então outras 

vias também serão afetadas, assim como as aferencias estriatais do córtex.  Entretanto, a 

Amantadina tem outros efeitos moduladores na função dopaminérgica (MOV. DISORDERS, 

2002a). 

 O presente estudo não determinou por quanto tempo a amantadina continuará reduzindo as 

discinesias induzidas pela levodopa.  Os estudos de Metman et al (1999) e Rajput et al. (1997) 

Sugerem que o efeito pode ser mantido por período superior a 6 meses. 

 É bem conhecido que pacientes com DP apresentam distúrbios de deglutição.  Na avaliação 

da função orofaríngea dos pacientes com doença de Parkinson identificamos algumas 

anormalidades, incluindo aspiração em um dos pacientes com DP e discinesia.  O tipo de 

gravidade das anormalidades da deglutição foi similar àquelas descritas em artigos anteriormente 

publicados (NILSSON 1996; NAGAYA, 1998). 

 Diversos relatos mostram que a deglutição está alterada na DP e nem sempre tais 

alterações orofaríngeas apresentam uma relação direta com a presença de disfagia (HUNTER, 
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1997).  Sugere-se ainda, que a função da deglutição não tem uma relação com a neurotransmissão 

dopaminérgica.  Possivelmente, outros sistemas de neurotransmissores estão envolvidos (FUH, 

1997; JOHNSTON,1990).  Estudos mostram que a deglutição piora com o desempenho motor 

(JOHNSTON, 1995) levando a complicações nutricionais e potencialmente infecção respiratória 

secundária associada a aspiração (JONES, 1989; JOHNSTON, 1995; NILSSON, 1996).  Até o 

momento, não foram realizados estudos de deglutição que tenham levado em consideração a 

presença ou não de flutuações motoras.  Nós avaliamos a função de deglutição em pacientes 

portadores de DP de acordo com a presença de discinesias e flutuações motoras 

 Não foi observa diferenças significativas entre as medidas do tempo de trânsito oral, do 

tempo de trânsito faríngeo e de retardo da deglutição quando se comparou os pacientes com DP 

com discinesia (grupo 1) aos demais pacientes com DP sem discinesia (grupo 2) e controles sem 

DP (grupo 3).  Entretanto, a eficácia da deglutição diferiu entre os pacientes com DP e sem 

discinesias e os controles (P=0,02), sendo, portanto, a eficácia da deglutição melhor nos pacientes 

com DP e discinesia.  Tal resultado poderia ser atribuído a uma melhor resposta do tempo de 

preparação da fase oral nos pacientes com DP e discinesia os quais, geralmente apresentam 

melhor desempenho motor.  

 A DP resulta da degeneração que afeta primariamente o núcleo pigmentado do 

mesencéfalo.  A degeneração é mais proeminente nos neurônios monoaminérgicos na substância 

negra (dopamina) e núcleo ceruleus (noradrenalina).  Entretanto, como citado anteriormente, 

outros núcleos também são afetados.  A tríade clássica dos sintomas, isto é, tremor de repouso, 

rigidez, e bradicinesia também podem ser melhorados por reposição de dopamina ou por 

agonistas dopaminérgicos, enquanto o quarto sinal clássico do Parkinson, distúrbio postural, é 

mais resistente ao tratamento farmacológico, podendo indicar que a degeneração não 

dopaminérgica leva a este sintoma.  A disfunção da deglutição também é comumente observada 
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na DP idiopática (HUNTER 1997) e permanece não esclarecido como esse distúrbio responde a 

intervenção farmacológica. 

 Atualmente, as medidas de deglutição orofaríngeanas não são amplamente utilizadas em 

avaliações clínicas de disfagia, exceto para tempos de trânsito oral, faríngeano, esofágico e tempo 

de retardo faríngeo.  Entretanto, ao longo dos próximos 5 a 6 anos, deve tornar-se evidente que 

medidas selecionadas de aspectos particulares dos estágios oral e faríngeo da deglutição são  

importantes na identificação de desordens particulares ou na quantificação dos efeitos das 

estratégias de tratamento.  Quando a disfagia está presente, pode causar resíduos que reduzem a 

percentagem deglutida, gerando aspiração que reduz a quantidade deglutida, ou lentifica o tempo 

de trânsito.  A pneumonia possivelmente devido à aspiração é uma das principais causas de morte 

na DP (JONES, 1989; JOHNSTON, 1995; NILSSON, 1996). 

De acordo com esses estudos, as discinesias e flutuações motoras não influíram de forma 

deletéria na função da deglutição nos pacientes com DP.  Podemos afirmar que os pacientes com 

DP e discinesias apresentaram maior eficácia da deglutição e potencialmente menor quantidade 

de problemas relacionados a essa complicação. 

 Evidências sobre as complicações associadas a DP ajudam a compreender a doença e 

colaboram para o tratamento e melhora da qualidade de vida dos pacientes.  Apesar da 

terapêutica atual disponível para o tratamento da DP, muito resta a ser realizado no sentido de 

melhorar os sintomas associados a doença 
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7. CONCLUSÃO 

 

 Nesse estudo pudemos evidenciar que a amantadina tem impacto positivo sobre a melhora 

dos sintomas de discinesias na DP 

a) É eficaz reduzindo significativamente as discinesias diárias, como verificado pela redução 

do escore da UPDRS IVa 

b) É eficaz melhorando a realização das atividades diárias, como observado na redução do 

escore da UPDRS II 

O estudo da função orofaríngea mostrou que os pacientes com DP e discineticos 

apresentam melhor eficácia da deglutição que os pacientes com DP sem discinesia.  
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ANEXO I 

PROTOCOLO COMEPE Nº 110/01  

 
TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PACIENTES 

 
Você está sendo convidado a participar de um projeto de pesquisa. Nesta mesma página, 

encontra-se uma explicação, em linguagem simples, daquilo que se pretende descobrir com a sua 
colaboração e o que lhe acontecerá caso você decida tomar parte neste projeto, incluindo 
qualquer potencial risco ou desconforto. 

Todas as informações obtidas serão tratadas de forma sigilosa e os participantes não 
serão identificados por ocasião da exposição ou publicação final dos resultados. 

Sua participação é importante, porém, você não deve participar contra a sua vontade. Se, 
ao completar a leitura desta página, você decidir não tomar parte neste projeto, seu 
atendimento, cuidado ou tratamento nesta Instituição não será, de nenhuma forma, afetado por 
sua dedicação. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
O Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário e do Centro de Ciências da Saúde da 
UFC aprovou este termo de consentimento. Para apresentar recursos ou reclamações em 
relação ao presente estudo contactar a Secretaria do Comitê de Ética diretamente ou pelo 
telefone  
.............................................................................................................................................   Data......../......../.......... 

 

Pacientes com doença de Parkinson usando levodopa podem apresentar discinesias e 
dificuldade na deglutição. Para tratar de modo eficaz este problema é importante sabermos se 
a amantadina, um medicamento usualmente utilizado no tratamento da doença de Parkinson, é 
realmente eficaz na melhora das discinesias e da função orofaríngea. 

Para nos ajudar a descobrir isto, estamos solicitando a você que responda a algumas 
perguntas sobre sua doença e realize alguns testes simples para avaliarmos sua função motora 
e orofaríngea. Os testes serão realizados na posição sentada e você irá engolir um pouco de 
suspensão de bário, que tem um leve sabor de frutas, a quantidade deste bário é muito pequena 
e não acarretará qualquer tipo de risco e a possibilidade de que você sinta algum desconforto é 
mínima. O teste só demora alguns minutos e será realizado antes e após o uso da amantadina 
ou placebo. 

Você também receberá alguns comprimidos (amantadina/placebo) que deverão ser 
tomados durante 3 semanas, e no decorrer desse período serão realizadas os questionários e 
testes explicados anteriormente.  
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Por favor, marque com um X a resposta apropriada: 
 
1. Você está preenchendo este termo de consentimento 
em seu próprio nome ou em nome de outra pessoa? 
 
 

        Em meu próprio nome 
 
        Em nome de outro 

2. Se a sua resposta à pergunta anterior foi "em nome de 
outro", por favor, escreva no espaço ao lado o nome da 
pessoa por quem você está respondendo.  
 

 
 
__________________________ 

3. Você leu com atenção todas as informações contidas 
no verso desta folha?  

        Sim 
 
        Não 
 

4. Foi dada a você oportunidade suficiente para fazer 
perguntas e pedir esclarecimentos? 
 

        Sim 
 
        Não 
         
 

5. Você recebeu resposta satisfatória a todas as suas 
perguntas? 

        Sim 
        
        Não 
  

6. Qual o nome da pessoa que lhe deu os 
esclarecimentos relativos a este estudo? 
 

 
Dr. (a) / Sr.(a) _______________

7. Você está ciente de que terá liberdade de desistir de 
participar deste estudo no momento que desejar, sem 
necessidade de dar qualquer explicação e sem que isto 
venha a interferir no seu atendimento médico nesta 
Instituição? 
 

         
       Sim 
 
        Não 
 

 Você concorda em participar deste estudo?         Sim 

 
        Não 
 

Assinatura: _________________________________________ Data: ____/____/_____ 

Nome legível: ___________________________________________________________ 

TÍTULO DO PROJETO: 
 
"Efeitos da amantantadina nas discinesias induzidas pela levodopa em portadores de doença 
de Parkinson" 
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ANEXO II 
FICHA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES 

EFEITOS DA AMANTADINA NAS DISCINESIAS INDUZIDAS PELA LEVODOPA EM 

PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA DE PARKINSON 

Nome: 

Prontuário:                                                                                       Médico: 

Endereço:                                                                                         Fone: 

Data do nascimento:                                                                         Idade: 

Peso:                        Altura:                          IMC:                           PA:  

Queixa principal:   

Demais queixas:            

Idade do início da doença:                                                               Tempo de doença: 

Casos familiares: 

Patologias associadas:   (   ) Diabetes                       (   ) Hipotensão postural 
(   ) Doença cardíaca          (   ) Constipação 
(   ) Empachamento            (   ) Náuseas 
(   ) Salivação                      (   ) Outras 

Medicamento (em uso): (   ) Levodopa 
(   ) Antidepressivos  Tipo: ____________________________ 
(   ) Amantadina                 (   ) Diazepínicos 
(   ) Selegilina                     (   ) Pramipexol 
(   ) Outros _________________________________________  

 
Disfagia                                                               SIM (   )           NÃO (   ) 
Em caso de SIM, responda os itens abaixo: 
1. Tipo                                                        Orofaríngea (   )        Esofagiana (   ) 
2. Alimentos                                              Sólidos (   )    Líquidos (   )    Ambos (   ) 
3. Freqüência                                             < 1 dia/semana (   )   2-4 dias/semana (   ) 

5-7 dias/semana (   ) 
 4. Evolução                                              Data de início: _______________ 

Iniciou com sólidos (   )   Líquidos (   )  
Ambos (   )        
           

AVALIADOR: ______________________________________ 
DATA: ____________________________________________  
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ANEXO III 
 
CDRS (Clinical Dyskinesias Rating Scale)  

 
Paciente: _____________________________________ Data: ______ Avaliação: ______ 

Último medicamento: ____________________  Dose: ____________ Horário: ________ 

Última refeição: _________                       Examinador: ___________ 

 

Hipercinesia Distonia  

Direito Esquerdo Direito Esquerdo 

Face (incluindo língua)   

Pescoço   

Tronco   

Extremidade superior     

Extremidade inferior     

Escore total lateralizado     

Escore total     

 

0 = Nenhuma alteração observada 

1= Leve: sem interferência com o ato motor na tarefa envolvida 

2= Moderado: há interferência com o ato motor envolvido nas tarefas, mas estas podem ser 
completadas. 

3= Grave: há uma interferência intensa com o ato motor voluntário envolvido na escala e as 

tarefas são completadas com dificuldade. 

4= Extrema: As tarefas não podem ser completadas 
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ANEXO IV 
 
Nome:  ____________________________________ Data: __/___/___ 
 
 
 
1ª semana 
 

1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 6º dia 7º dia 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Contagem
semanal 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Assinatura do responsável:_____________________________________________________ 
 
2a semana 
 

8º dia 9º dia 10º dia 11ºdia 12º dia 13º dia 14º dia 
 
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

 
Contagem 
semanal 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

   
 

 

 
Assinatura do responsável:_____________________________________________________ 
 
3ª semana 
 

15º dia 16º dia 17º dia 18ºdia 19º dia 20º dia 21º dia 
 
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

 
Contagem 
semanal 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 
Assinatura do responsável:_____________________________________________________ 
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ANEXO V 
 
MINIMENTAL 
 
Nome: Idade: Esc. __/___/___ Escore total:
 ERRADO CERTO 

ORIENTAÇÃO 
TEMPORAL 

 
 
Dia do mês_________________ 
Mês ______________________ 
Ano ______________________ 
Dia da semana ______________ 
Hora ______________________

 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
ORIENTAÇÃO 
ESPACIAL 
 

 
Local específico _____________
Local genérico ______________ 
Bairro ou rua próxima ________ 
Cidade ____________________ 
Estado ____________________ 

 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
MEMÓRIA 
IMEDIATA 

 
Pêra ______________________ 
Mesa ______________________
Centavo ___________________ 
 

 
0 
0 
0 
 

 

 
1 
1 
1 
 

ATENÇÃO E 
CÁLCULO 

 
Nº de respostas corretas 

 
 

 

 
MEMÓRIA DE 
EVOCAÇÃO 

 
Pêra ______________________ 
Mesa ______________________
Centavo ___________________ 
 

 
0 
0 
0 

 

 
1 
1 
1 

 

 

LINGUAGEM Nomeação-relógio ___________ 
Nomeação caneta ____________
Repetir: “Nem aqui, nem ali, 
nem lá”____________________ 
Comando 
“Pegue o papel com a mão 
direita dobre ao meio e coloque 
no chão” ___________________
Ler e executar “Feche os olhos”  
Escrever uma frase ___________
Copiar o desenho ____________

0 
0 
0 
0 
 
 
 
 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
 

1 
 
 

1 
1 
1 

 
 
 

Para pessoas com mais de 8 anos de escolaridade o escore mínimo esperado é de 24. 
Um escore abaixo deste valor não necessariamente indica confusão mental, mas indica 
necessidade de avaliação detalhada. 
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ANEXO VI 

ESCALA UNIFICADA DE AVALIAÇÃO PARA DOENÇA DE 

PARKINSON – UPDRS – FEVEREIRO DE 1987 – FAHN, S. ET AL. 

________________________________________ 
I – ESTADO MENTAL /COMPORTAMENTO/ESTADO EMOCIONAL 

1. Comprometimento intelectual 
0= Nenhum 
1 = Mínimo. Esquecimento consistente com lembrança parcial de 

eventos, sem outras dificuldades. 
2= Moderado. Perda moderada da memória, com desorientação. 

Dificuldade moderada para resolver problemas complexos. Mínimo, 
mas definitivo comprometimento das atividades em casa, com 
necessidade de ajuda ocasional 

3= Grave. Perda severa da memória com desorientação temporal e, 
freqüentemente, de lugar. Dificuldade severa de resolver problemas. 

4= Grave. Perda severa da memória com orientação preservada apenas 
para sua pessoa. Incapaz de fazer julgamentos ou resolver problemas. 
Necessita de muita ajuda para cuidados pessoais. Não pode ficar 
sozinho em nenhuma situação. 
 

2. Desordem do pensamento (devido a demência ou intoxicação por drogas) 
0= Nenhum 
1 = Sonhos vívidos 
2= Alucinações “benignas” com julgamento (insight) mantido 
3= Ocasionais a freqüentes alucinações, sem julgamento, podendo 

interferir com as atividades diárias. 
4= Alucinações freqüentes ou psicose evidente. Incapaz de cuidar-se. 

 
3. Depressão 

0= Ausente 
1=  Períodos de tristeza ou culpa acima do normal. Nunca permanece 

por dias ou semanas. 
2= Depressão permanente (uma semana ou mais) 
3= Depressão permanente com sintomas vegetativos (insônia, anorexia, 

perda de peso, desinteresse) 
4= Depressão permanente com sintomas vegetativos. Pensamento ou 

tentativa de suicídio. 
 

4. Motivação/Iniciativa 
0= Normal 
1=  Mais passivo. Menos interessado que o 

habitual. 
2= Perda da iniciativa ou desinteresse por 

atividade fora da rotina 
3= Perda da iniciativa ou desinteresse por 

atividades do dia a dia 
4= Retraído. Perda completa de motivação 

 _________________________________ 
 II – ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA 

 
5. Fala 

0= Normal 
1= Comprometimento superficial. Nenhuma 

dificuldade em ser entendido 

2= Comprometimento moderado. Solicitado a 
repetir frases, às vezes. 

3= Comprometimento severo. Solicitado 
freqüentemente a repetir frases 

4= Incompreensível a maior parte do tempo. 
 

6. Salivação 
0= Normal 
1= Excesso mínimo de saliva, mas percebível. 

Pode babar à noite 
2= Excesso moderado de saliva. Pode apresentar 

alguma baba (drooling) 
3= Excesso acentuado de saliva. Baba 

freqüente. 
4= Baba continuamente. Precisamente de lenço 

constantemente 
 

7. Deglutição 
0= Normal 
1= Engasgos raros 
2= Engasgos ocasionais 
3= Deglute apenas alimentos moles 
4= Necessita de sonda nasogástrica ou 

gastrostomia 
 

8. Escrita 
0= Normal 
1= Um pouco lenta ou pequena 
2= Menor e mais lenta, mas as palavras são 

legíveis 
3= Severamente comprometida. Nem todas as 

palavras são legíveis 
4= A maioria das palavras não são legíveis 
 

9. Cortando alimento ou manipulando utensílios 
0= Normal 
1= Lento e desajeitado, mas não precisa de 

ajuda 
2= Capaz de cortar todos os alimentos, embora 

desajeitado e lento. Pode precisar de ajuda 
3= Alimento cortado por outros mais ainda pode 

alimentar-se embora lentamente 
4= Precisa ser alimentado  por outros   
 

10. Vestir 
0= Normal 
1= Lento, mais não precisa de ajuda 
2= Necessita de ajuda para abotoar-se e para 

colocar os braços em mangas de camisa 
3= Necessita de bastante ajuda, mas consegue 

fazer algumas coisas sozinho 
4= Não consegue vestir-se (nenhuma peça) sem 

ajuda 
 

11. Higiene 
0= Normal 

1= Lento, mas não precisa de ajuda 
2= Precisa de ajuda no chuveiro ou banheira. 

Ou muito lento nos cuidados de higiene 
3= Necessita de assistência para se lavara, 

escovar os dentes, pentear-se ir ao banheiro 
4= Sonda vesical ou outra ajuda mecânica 
 

12. Girar no leito e colocar roupas de cama 
0= Normal 
1= Lento, mas não precisa de ajuda 
2= Pode girar sozinho na cama ou colocar lençóis, mas com grande 

dificuldade 
3= Pode iniciar, mas não consegue rolar na cama ou colocar lençóis 
4= Não consegue fazer nada 
 

13. Quedas (não relacionadas com o freezing) 
0= Nenhuma 
1= Quedas raras 
2= Cai ocasionalmente, menos de uma vez por dia 
3= Cai em média, uma vez por dia 
4= Cai mais de uma vez por dia 
 

14. Freezing quando anda 
0= Nenhum 
1= Raro freezing quando anda, por ter hesitação do início da marcha 
2= Freezing ocasional, enquanto anda 
3= Freezing freqüente, pode cair devido ao freezing 
4= Quedas freqüentes devido ao freesing 
 

15. Marcha 
0= Normal 
1= Pequena dificuldade. Pode não balançar os braços ou tende a 

arrastar as pernas 
2= Dificuldade moderada, mas necessita de pouca ajuda ou nenhuma 
3= Dificuldade severa de marcha, necessita de assistência 
4= Não consegue andar, mesmo com ajuda 
 

16. Tremor 
0= Ausente  
1= Presente, mas infreqüente 
2= Moderado, mas incomoda o paciente 
3= Severo, interfere com muitas atividades 

4= Marcante, interfere na maioria das atividades 
 

17. Queixas sensitivas relacionadas ao Parkinsonismo 
0= Nenhuma 
1= Dormência e formigamento ocasional, alguma dor 
2= Dormência, formigamento e dor freqüente, mas suportável 
3= Sensações dolorosas freqüentes 
4= Dor insuportável 
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___________________________________ 
III – EXAME MOTOR 

 
18. 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 entendido 
4= Incompreensível 

 
19. Expressão Facial 

0= Normal 
1= Hipomímia mínima 
2= Diminuição pequena, mas anormal, da expressão facial 
3=Hipomímia moderada, lábios caídos/ afastados por algum tempo 
4=Fáceis em máscara ou fixa, com perda severa ou total da expressão 

facial. Lábios afastados ¼ de polegadas ou mais 
 

20. Tremor de repouso 
0= Ausente 
1= Presente, mas infrequente ou leve 
2=Persistente, mas de 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 
 

21. 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 na ação como mantendo uma postura 
4= Grande amplitude, interferindo com a alimentação 
 

22. 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 
 

23. Bater os dedos continuamente – finger taps (paciente bate com o 
polegar no dedo indicador em seqüências rápidas com a maior amplitude 
possível, uma mão de cada vez) 
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 freqüente para iniciar o 

movimento ou paradas durante o movimento que está realizando 
4= Realiza o teste com grande dificuldade, quase não conseguindo 

 

24. Movimentos 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 paradas ocasionais durante o movimento que está 
realizando 

4= realiza o teste com grande dificuldade, quase não conseguindo 
 

25. 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 paradas ocasionais durante o movimento que está 
realizando 

4= realiza o teste com grande dificuldade, quase não conseguindo 
 

26 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 parada ocasionais durante o movimento que está 
realizando 

4= realiza o teste com grande dificuldade, quase não conseguindo 
 

27. Levantar da cadeira ( paciente tente levantar-se de uma cadeira de 
espaldo reto, de madeira ou ferro, com os 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 
 

28. Postura 
0= Normal em posição ereta 
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 co cifose, inclinação moderada para 

um dos lados 
4= Bem fletido com anormalidade acentuada da postura 

 
29. 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 
 

30. 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 
 

31. 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 
__________________________________ 
IV- COMPLICAÇÕES DA TERAPIA (NA SEMANA QUE PASSOU) 
A – DISCINESIAS 
 
32. Duração: Que percentual do dia, acordado, apresenta discinesia 

0= Nenhum 
1= 1-25% do dia 
2= 26-50%do dia 
3= 51-75% do dia 
4= 76-100% do dia 
 

33. Incapacidade. Quão incapacitante é a discinesia? (informação da 
história, pode ser modificada durante o exame) 
0= Não incapacitante 
1= Incapacidade leve 
2= Incapacidade moderada 
3= Incapacidade severa 
4= Completamente incapaz 
 

34. Discinesias dolorosas; quão dolorosas são as discinesias 
0= discinesia na dolorosa 
1= Leve 
2= Moderada 
3= Severa 
4= Extrema 
 

35. Presença de distonia do amanhecer (informação da história) 
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0= Não 
1= Sim 
 

B – FLUTUAÇÕES CLÍNICAS 
  
36. Algum período off previsível em relação ao tempo após uma dose do 

medicamento? 
0= Não 
1= Sim 
 

37. Algum período off imprevisível, em relação ao tempo, após uma dose 
do medicamento? 
0= Não 
1= Sim 
 

38. Algum período off instala-se ou já instalou-se subtamente? Em poucos 
segundos? 
0= Não 
1= Sim 
 

39. Qual percentual de tempo, em média, acordado em um dia, o paciente 
está em off ? 
0= Nenhum 
1= 1-25% do dia 
2= 26-50%do dia 
3= 51-75% do dia 
4= 76-100% do dia 

 
C- OUTRAS COMPLICAÇÕES 

 
40. O paciente apresenta anorexia, náuseas ou vômitos? 

0= Não 
1= Sim 
 

41. O paciente apresenta algum distúrbio do sono? Insônia ou sonolência 
diurna? 
0= Não 
1= Sim 

 
42. O paciente apresenta hipotensão ortostática sintomática? (Testar) 

0= Não 
1= Sim 
 

REGISTRAR A PRESSÃO ARTERIAL DO PACIENTE, O PULSO EO 
PESO NA FICHA 

 
V. ESCALA DE ESTADIAMENTO DE HOEHN E YAHR 

MODIFICADA 
 

ESTÁGIO 0=  Nenhum sinal da doença 
ESTÁGIO 1=  Doença unilateral 
ESTÁGIO 1,5=Envolvimento unilateral e axial 
ESTÁGIO 2=  Doença bilateral, sem comprometer equilíbrio  
ESTÁGIO 2,5=Doença bilateral leve, recuperando no teste de puxar o 

paciente pelas costas 

ESTÁGIO 3=  Doença bilateral leve a moderada; alguma instabilidade 
postural, fisicamente independente 

ESTÁGIO 4=  Incapacidade severa; ainda capaz de andar e ficar ereto sem 
ajuda 

ESTÁGIO 5=  Preso a cadeira de rodas ou ao leito. Necessita ajuda 
 

________________________________________ 
VI - ESCALA DE ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA DE SCHWAB E 

ENGLAND 
 

100%- Completamente independente. Capaz de realizar os afazeres diários 
sem dificuldades ou lentidão. Essencialmente normal. Não percebe 
qualquer dificuldade. 

90%- Completamente independente. Capaz de realizar afazeres diários 
mas com alguma dificuldade ou lentidão. Pode gastar o dobro do 
tempo. Começa a perceber dificuldades. 

80%- Completamente independente na maioria dos afazeres. Gasta duas 
vezes mais tempo. Consciente da dificuldade e lentidão 

70%- Não completamente independente. Mais dificuldades com alguns 
afazeres. Três a quatro vezes mais lento em alguns afazeres. Gasta a 
maior parte do tempo fazendo as tarefas diárias. 

60%- Alguma dependência. Pode ainda realizar a maioria dos afazeres, 
mas extremamente lento e com muito esforço. Erros. Alguns afazeres 
impossíveis de serem realizados 

50%- Mais dependente. Precisa de ajuda com a metade dos afazeres, 
mais lento etc. dificuldade para tudo 

40%- Muito dependente. Necessita de ajuda com a maioria dos afazeres. 
Realiza pouco sozinho. 

30%- Com esforço, aqui acolá faz alguma coisa sozinho ou começa a 
fazer sozinho. Necessita de muita ajuda. 

20%- Não realiza nada sozinho. Invalidez severa 
10%- Totalmente dependente. Completamente inválido. 
0%- funções vegetativas tais como deglutição, urinar, e defecar não 

funcionam. Preso ao leito 
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ANEXO VII 
Dados clínicos, demográfi cos e parâmetros utilizados na avaliação dos pacientes portadores de DP participantes do estudo       

Número Iniciais Sexo Idade 
(anos) 

Idade 
início DP 

(anos) 

Hoehn 
Yahr 

Minimental Schwab 
(%) 

Tratamento Tempo de 
DP 

Tempo de 
uso de 

levodopa 
(anos) 

Dose de 
levodopa 

(mg) 

1 JBRIT M 57 50 3 24 40 Placebo 7 7 875 
2 MJO F 63 53 2.5 26 70 Placebo 10 10 750 
3 BFS M 72 63 2 27 80 Placebo 9 9 750 
4 AFC M 79 72 3 24 60 Placebo 7 7 875 
5 MARAU M 53 48 2 30 80 Placebo 6 5 875 
6 JAA M 56 41 3 24 70 Placebo 15 15 1500 
7 MNOG F 75 69 2 25 80 Placebo 6 6 625 
8 TMART M 58 47 2 26 80 Placebo 11 11 1750 
9 LSF M 52 39 3 27 60 Placebo 13 10 1125 

10 LGZ M 56 46 2.5 28 70 Placebo 10 10 875 
11 JUBIR M 69 64 2 29 80 Amantadina 5 5 500 
12 UMF F 58 53 2.5 25 80 Amantadina 5 5 500 
13 GBS F 71 56 3 24 40 Amantadina 15 15 325 
14 MNS F 57 54 2.5 24 80 Amantadina 3 3 325 
15 MMGO F 78 68 4 24 40 Amantadina 10 10 1125 
16 JVLB M 52 45 2.5 29 70 Amantadina 7 7 750 
17 JAPT M 50 40 2.5 26 70 Amantadina 10 10 1000 
18 MSSC F 57 40 2.5 27 70 Amantadina 17 17 625 
19 ILMAR M 50 45 2 29 80 Amantadina 5 3 750 
20 CCF M 52 45 2.5 29 70 Amantadina 7 7 750 
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Dados clínicos, demográficos e parâmetros utilizados na avaliação dos pacientes portadores de DP participantes do estudo       
Número Iniciais UPDRS 2 

(antes) 
UPDRS 3

(antes) 
UPDRS 

4a (antes)
UPDRS 

4b (antes)
UPDRS 

4c (antes)
UPDRS 2
(depois) 

UPDRS 3
(depois) 

UPDRS 
4a 

(depois) 

UPDRS 
4b 

(depois) 

UPDRS 
4c 

(depois) 
1 JBRIT 22 22 4 1 2 23 26 4 1 2 
2 MJO 20 18 7 1 1 - - - - - 
3 BFS 22 23 4 5 2 23 22 5 5 2 
4 AFC 13 17 6 2 1 16 18 6 4 3 
5 MARAU 8 12 3 4 2 2 14 1 1 2 
6 JAA 12 12 4 4 1 8 9 2 6 0 
7 MNOG 14 22 5 3 2 16 19 3 2 3 
8 TMART 22 21 5 4 3 5 19 3 5 2 
9 LSF 26 28 2 5 1 18 23 6 3 1 

10 LGZ 25 27 8 5 3 - - - - - 
11 JUBIR 5 9 2 1 1 4 7 1 0 0 
12 UMF 16 14 4 2 2 10 13 3 1 1 
13 GBS 31 35 5 3 1 - - - - - 
14 MNS 10 11 2 4 2 - - - - - 
15 MMGO 17 32 4 2 1 - - - - - 
16 JVLB 19 16 5 3 1 15 20 2 3 1 
17 JAPT 15 14 8 5 3 20 22 5 4 3 
18 MSSC 25 27 8 5 3 10 17 7 5 3 
19 ILMAR 14 8 1 3 2 6 8 1 4 1 
20 CCF 19 16 5 3 1 15 20 2 3 1 
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Dados clínicos, demográficos e parâmetros utilizados na avaliação dos pacientes portadores de DP participantes do estudo   
Número Iniciais Hipercinesia 

antes do ttt 
Hipercinesia 

após o ttt 
Distonia 

antes 
Distonia 
depois 

Hipercinesia
Total antes 

Hipercinesia
Total depois

Distonia 
Total 
antes 

Distonia 
Total 

depois 
1 JBRIT 20 20 0 0 109 100 0 0 
2 MJO 4 - 3 - 60 - 3 - 
3 BFS 9 9 1 0 19 18 1 0 
4 AFC 10 38 5 27 24 38 25 27 
5 MARAU 9 5 2 1 9 15 7 2 
6 JAA 5 2 3 2 18 7 10 3 
7 MNOG 10 7 14 11 47 30 56 51 
8 TMART 10 9 6 12 22 51 6 58 
9 LSF 10 14 5 13 30 38 20 40 
10 LGZ 10 - 1 - 45 - 0 - 
11 JUBIR 4 0 4 0 16 13 0 0 
12 UMF 15 10 1 1 59 31 1 1 
13 GBS 6 - 8 - - - 8 - 
14 MNS 10 - 4 - - - 4 - 
15 MMGO 4 - 1 - - - 1 - 
16 JVLB 3 0 2 3 27 13 32 3 
17 JAPT 15 12 1 9 27 36 2 16 
18 MSSC 15 13 11 8 12 1 6 17 
19 ILMAR 3 8 2 0 5 6 6 0 
20 CCF 3 0 2 3 64 65 46 30 

 


