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"É uma doença degenerativa, progressiva e irreversível. 

Mas a vida não é muito diferente" (Paulo José – Ator) 
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GLOSSÁRIO 
 

Aferência – capacidade de conduzir ou trazer (impulsos nervosos) 

Bradicinesia – lentidão de respostas físicas e psíquicas 

Colinérgicos – fibras nervosas que liberam acetilcolina 

Comportamento estereotipado – que não pode ser verdadeiro, que não é original 

Comportamento de dependência – existência, correto funcionamento condicionado 

a outro elemento ou fator 

Crise oculogírica – olhos desviados para cima, para baixo ou para o lado 

Discinesias – alteração dos movimentos voluntários 

Distonia – contração que afeta de modo regular músculos ou membros 

Distúrbios do espectro impulsivo-compuslivo – transtornos com comprometimento 

do controle de impulsos com sintomas impulsivos e/ou compulsivos 

Extrapiramidal – engloba os sistemas de projeção não piramidal do controle motor 

Fenômeno on-off – flutuações clínicas aleatórias 

Festinação – marcha com a aceleração involuntária para evitar a queda pra frente 

Finger taps – expressão para bater dos dedos polegar com o indicador 

Freezing – bloqueio motor 

Hidrocefalia comunicante – acumulação de líquido cefalorraquidiano 

Hipersexualidade – impulso sexual excessivo 

Hipersonia – distúrbio do sono caracterizado por sonolência excessiva 

Hipocinesia – movimentos diminuídos ou lentos da musculatura 

Hobismo – atividade de colecionismo, reunir, juntar  

Incidência – número de casos novos da doença surgidos no mesmo local e período 

Locus coeruleus – núcleo de formação reticular do tronco cerebral, do SNC 

Metilfeniltetraperidinium – protoxina, consegue penetrar o neurônio dopaminérgico           

e destrui-lo 
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Monoaminérgica – neurônios que contêm norepinefrina, serotonina e dopamina, 

atuando  na regulação da atividade psicomotora,  humor, apetite e sono 

Neurolépticos – medicamentos inibidores das funções psicomotoras 

Noradrenérgico – sistema de manutenção geral de ativação do organismo 

Núcleo accumbens – parte da via de recompensa 

Ortostase – ato de ficar com o pé no chão e pernas estendidas 

Paralisia supranuclear do olhar – forma rara de doença degenerativa primária do SNC 

Pars compacta – células pigmentadas, ricas em neuromelanina  

Piramidal – componente voluntário da motricidade  

Prevalência – quantifica o número de casos existentes de doença em uma população 

Punding – comportamento repetitivo 

Putâmen – porção mais externa e volumosa do núcleo lenticular do cérebro 

Retropulsão – aceleramento de um movimento de recuo  

Sinais autonômicos – Sistema Nervoso Autônomo 

Sinais cerebelares – relativo ao cerebelo, manutenção do equilíbrio e postura corporal, 

controle do tónus muscular, movimentos voluntários e aprendizagem motora 

Sinal de Babinski – refere-se ao sinal do reflexo plantar patológico  

Síndrome Desregulação Dopaminérgica – irregularidade do sistema de recompensa 

do cérebro. Resultado de terapia de longa reposição de dopamina  

Sintomas cardinais – sintomas característicos 

Striatum ventral – área que abriga o núcleo accumbens e as porções mais mediais 

e ventrais do putamen e núcleo caudado 

Substância nigra – porção responsável pela produção de dopamina no cérebro 

Transtornos de controle dos impulsos – transtorno  cuja característica essencial  

é o fracasso em resistir a um impulso ou tentação de executar um ato  

Walkabout  – andar ou dirigir ao acaso, excessivamente e sem propósito 

Wearing off – deterioração de final de dose 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dopamina
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro
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ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CAAE – Certificado de Apresentação para Apreciação Ética  

COMT – Catecol-O-metil transferase 

DA – Doença de Alzheimer 

DBS – Estimulação cerebral profunda (do inglês Deep Brain Stimulation) 

DP – Doença de Parkinson 

MAO – Monoamina oxidase 

PET – Tomografia por emissão de pósitrons (Positron Emission Tomography) 

QUIP – Questionnaire Impulsive-Compulsive Disorders Parkinson’s Disease 

RM – Ressonância Magnética 

SCOPA – Escala avaliação cognitiva (Scale of Outcomes of Parkinson Disease)  

SDD – Síndrome de Desregulação Dopaminérgica 

SPECT – Tomografia por emissão de pósitron único  

TCI – Transtorno do Controle dos Impulsos  

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

UPDRS – Escala unificada de avaliação DP  (Unified Parkinson´s Disease Rating Scale) 
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RESUMO 

 
EFEITOS COMPORTAMENTAIS DO USO PROLONGADO DA LEVODOPA EM 
PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON. Veronésia Maria de Sena Rosal. 
Orientadora: Profa. Dra. Maria Elisabete Amaral de Moraes. Dissertação de Mestrado. 
Programa de Pós-graduação em Farmacologia. Mestrado Profissional em Farmacologia 
Clínica. Departamento de Fisiologia e Farmacologia, UFC, 2016. 
 
A doença de Parkinson (DP) é clinicamente definida por sinais motores. Entretanto, 
sintomas não motores são frequentes e, às vezes, mais incapacitantes que o quadro 
motor, sendo estes pouco reconhecidos e, assim, inadequadamente tratados, 
piorando a qualidade de vida do paciente, além de aumentar o mau prognóstico. O 
tratamento da doença tem como padrão ouro o uso da levodopa, droga precursora 
da dopamina, principal neurotransmissor relacionado com os fenômenos motores. 
Todavia, seu uso prolongado está associado a diversos efeitos colaterais e complicações, 
sendo uma fonte de incapacitação funcional das mais importantes, rivalizando com 
os achados motores, onde as desordens impulsivas e compulsivas ganham cada vez 
mais destaque. Muito além das questões motoras, os fenômenos não motores da doença 
chamam a atenção, não só pelas incapacitações a eles associados, mas também pelo 
fato de que a terapia disponível pode agravar e aumentar a severidade desta condição. 
O objetivo deste estudo é identificar e descrever sintomas associados aos transtornos 
de controle dos impulsos e outros comportamentos compulsivos em pacientes 
com doença de Parkinson em uso prolongado de levodopa. Para tanto realizou-se 
entrevistas estruturadas  com a aplicação de instrumentos e escalas validadas para 
verificar alterações comportamentais que preencham os critérios de diagnóstico 
estabelecidos para DP. A gravidade da doença foi avaliada através das escalas 
UPDRS e Schwab & England. A avaliação cognitiva foi baseada na escala SCOPA. 
Para avaliação do controle dos impulsos e compulsões foi aplicado o Questionário 
para Transtornos Impulsivos-Compulsivos na Doença de Parkinson (QUIP C). Foram 
avaliados 43 pacientes, com média de idade de 62,9 e tempo de doença de 10,3 anos. 
Em conclusão, ficou evidenciada a presença de transtornos do controle dos impulsos e 
outros comportamentos compulsivos, sendo identificados episódios de jogo 
patológico, compra excessiva e alteração no padrão alimentar. Relatos de SDD, 
punding, hobismo, walkabout, hipersexualidade e zoofilia foram observados, 
esta última com prevalência acima do descrito em outros estudos. Os achados 
confirmam dados da literatura que indicam que além de fatores como idade e sexo, 
outros, como o tratamento farmacológico e o próprio processo de tratar a doença 
podem estar relacionados, devido à perturbação ou interrupção de funções inibitórias, 
particularmente pelo uso prolongado de levodopa. 

PALAVRAS-CHAVE: Doença de Parkinson; comportamento compulsivo; levodopa. 
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ABSTRACT 
 
BEHAVIORAL EFFECTS OF PROLONGED USE OF LEVODOPA IN PATIENTS 
WITH PARKINSON DISEASE. Veronésia Maria de Sena Rosal. Advisor: Prof. Dra. 
Maria Elisabete Amaral de Moraes. Dissertation. Graduate Program in Pharmacology. 
Professional Masters in Clinical Pharmacology. Department of Physiology and 
Pharmacology, UFC 2016. 
 
Parkinson's disease (PD) is a clinically defined by motor signals. However, non motor 
symptoms are frequent and sometimes more disabling than the motor frame, which 
are not recognized and are thus inadequately treated, worsening the quality of life of 
patients, and increase the poor prognosis. Levodopa is the gold standard in the 
treatment of the disease. The precursor of dopamine, a neurotransmitter main 
associated with the motors signals. However, prolonged use is associated with 
several side effects and complications, and a source of functional impairment of the 
most important, rivaling the engines found where impulsive and compulsive disorders 
are becoming more prominent. Beyond the motor issues, not the phenomenon of the 
disease engines draw attention, not only by the disabilities associated with them, but 
also by the fact that the available therapy may aggravate and increase the severity of 
this condition. The aim of this study is to identify and describe symptoms associated 
with impulse control disorders and other compulsive behaviors in patients with 
Parkinson's disease in long-term use of levodopa. For that it held structured 
interviews with the application of validated instruments and scales to verify 
behavioral changes that meet the diagnostic criteria established for DP. Disease 
severity was assessed by the UPDRS and Schwab & England scales. Cognitive 
assessment was based on SCOPA scale. To evaluate the control of impulses and 
compulsions was applied Questionnaire for Impulsive-Compulsive Disorders in 
Parkinson's Disease (QUIP C). We evaluated 43 patients with a mean age of 62.9 
and time of 10.3 years disease. In conclusion, the authors emphasize the presence 
of control disorders impulses and other compulsive behaviors, identified episodes of 
pathological gambling, excessive shopping and diet modification. SDD reports, 
punding, hobism, walkabout, hypersexuality and bestiality were observed, the latter 
with prevalence above described in other studies. The findings confirm data in the 
literature indicating that in addition to factors such as age and sex, others, such as 
drug treatment and the process itself to treat the disease may be related due to 
disturbance or disruption of inhibitory functions, particularly the prolonged use of 
levodopa. 
 
Keywords: Parkinson's disease; compulsive behavior; levodopa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Doença de Parkinson: aspectos históricos e caracterização 

 

A presença de tremores nos membros é conhecida pelo homem desde             

a antiguidade. Referência destes sintomas foram relatados no ancestral sistema 

médico indiano, sendo também descrita na literatura médica ocidental por Galeno, 

em 175 d.C (CAMPOS SOUSA, 2009). 

Entretanto, a associação de tremor e lentidão de movimentos, configurando 

uma síndrome, foi documentado apenas em 1817 pelo médico inglês James Parkinson, 

com a publicação de um ensaio intitulado An Essay on the Shaking Palsy, 

considerado como a primeira descrição mundial bem definida da doença, pois 

apresentava os principais sintomas, diagnóstico diferencial e considerações                

a respeito da etiologia e do tratamento (TEIVE; MENESES, 2010). 

Na sua clássica descrição, Parkinson caracterizou o que chamou de 

paralisia agitante a presença de movimentos involuntários tremulantes, diminuição              

da força muscular, tendência para a inclinação do tronco para frente e alteração              

da marcha (festinação) (TEIVE; MENESES, 2010). 

Todavia, a doença tornou-se bem conhecida somente na segunda metade 

do século XIX. Vários neurologistas publicaram observações, sendo uma das               

mais importantes a realizada por Jean Martin Charcot, no Hospital La Salpêtrière,  

na França, acrescentando várias contribuições na descrição do quadro clínico, 

definindo inclusive a presença dos chamados sinais cardinais da doença – tremor, 

lentidão do movimento (bradicinesia), rigidez e dificuldade do equilíbrio, preservação 

dos sentidos e do intelecto – além de apresentar critérios para o diagnóstico diferencial, 

sugerindo o primeiro tratamento, indicando, em 1877, o uso de beladona (hioscinamina), 

um precursor dos alcaloides, substância com propriedades anticolinérgicas, assim 

como nova nomeação de paralisia agitante para doença de Parkinson, em homenagem 

à descrição de James Parkinson (WERNECK, 2010). 



15 

Em 1911, Harold Moyer descreveu outra característica de grande 

importância na doença – a presença de rigidez muscular, a nível do pescoço, tronco 

e extremidades – considerado um sinal diagnóstico precoce. Em 1912, Friedrich 

Lewy descreveu, pela primeira vez, os corpos de inclusões proteicas intracelulares, 

presentes no núcleo dorsal do nervo vago, que passaram a se constituir no principal 

sinal patológico da doença. Hoje se sabe que os corpos de Lewy são encontrados 

no interior dos neurônios, consistindo de neurofilamentos com agregados de               

α-sinucleína e ubiquitina. Posteriormente, Wakabayashi e colaboradores afirmaram 

que estes corpúsculos de inclusão não estariam relacionados com a causa da 

doença, mas com sua sintomatologia (ANDRADE et al, 2010). 

Apesar dos relatos da presença de “uma substância escura” com as 

mesmas características do que hoje é chamada substantia nigra, em 1792, por 

Samuel Thomas von Soemmerring,  anatomista, antropólogo e paleontólogo alemão, 

a degeneração da substância negra do mesencéfalo, denominada black stuff,                

foi descrita pela primeira vez, em 1919, pelo médico russo Konstantin Tretiakoff,              

na tese realizada sob supervisão de Pierre Marie, um dos discípulos de Charcot, 

relatando a presença de corpúsculos de Lewy, correlacionando esse estudo à 

doença de Parkinson. Tretiakoff trabalhou por cerca de quatro anos no hospital                 

do Juqueri, em Franco da Rocha, zona metropolitana de São Paulo, também 

contribuindo para a pesquisa no Brasil (ANDRADE et al, 2009). 

Em 1986, Jellinger relatou que a doença apresenta perda de neurônios 

unilateral ou assimétrica das porções caudal e central da parte compacta da 

substância negra, citando que esta perda também ocorre no locus ceruleus, no 

núcleo dorsal do vago e no núcleo basal de Meynert, com depósitos de corpos                 

de Lewy em vários núcleos aminérgicos localizados em regiões subcorticais                    

e medulares, bem como na cadeia ganglionar simpática e no córtex cerebral 

(WERNECK, 2010). 

Em 2003, um estudo feito por Braak e colaboradores descreveram                   

um esquema evolutivo das alterações patológicas, afirmando que a DP é uma 

doença degenerativa e progressiva, que atinge de forma seletiva e estereotipada 

determinadas áreas encefálicas. O processo se daria em diferentes estágios, cada 

um marcado por desenvolvimento contínuo de inclusões de corpúsculos e neuritos 
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de Lewy, além de outros processos celulares e agregações granulares nos neurônios 

envolvidos, sendo que o processo de inclusões distintos seguem um curso 

ascendente no tronco encefálico. Revelaram que a doença tem seu início no plexo 

autonômico gástrico de Meissner e nas terminações neurais olfatórias, propagando 

daí para o tronco cerebral, especialmente o mesencéfalo. Em seguida, a evolução 

pode avançar para os núcleos da rafe, núcleo gigantocelular e locus ceruleus; parte 

compacta da substância nigra; áreas prosencefálicas do mesocórtex temporal; áreas 

de associação do neocórtex frontal; áreas de associação do neocórtex, áreas          

pré motora e motora (GRINBERG et al, 2009). 

Nos dias atuais, a doença de Parkinson é caracterizada pela degeneração 

e morte dos neurônios da substância nigra pars compacta combinada à presença  

de agregados proteicos (corpos de Lewy), que leva a deficiência de dopamina 

(ANDRADE et al, 2014).  

Do ponto de vista patológico, a doença se constitui como uma desordem 

neurodegenerativa e progressiva, que acomete os neurônios dopaminérgicos, 

resultando em um déficit de dopamina no corpo estriado, substância negra e regiões 

profundas do cérebro, que influencia na modulação do movimento (GALHARDO             

et al, 2009).  

Atualmente, a doença é considerada uma desordem multisistêmica,              

com a presença de sintomas predominantemente motores nas fases iniciais, 

tornando-se progressivamente complicada por disfunções autonômicas, cognitivas e 

neuropsiquiátricas (PEIXINHO et al, 2015; TUMAS, 2015). 

Campos Sousa (2013) cita que a doença de Parkinson se caracteriza pela 

presença de disfunção monoaminérgica múltipla, incluindo o déficit de sistemas 

dopaminérgicos, colinérgicos, serotoninérgicos e noradrenérgicos.  

O déficit desses neurotransmissores afeta a capacidade do organismo           

de controlar os movimentos normais. Nos estágios iniciais, o processo neurodegenerativo 

é quase que totalmente localizado nas fibras dopaminérgicas que inervam o 

putâmen dorso lateral (CAMPOS SUSA, 2013). 
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Segundo Meneses e Teive (2012), as vias neuronais dopaminérgicas            

que podem estar envolvidas na doença de Parkinson são a nigroestriada, 

mesolímbica e mesocortical.  

A via nigroestriada é a primeira a ser afetada, o que leva às características 

alterações motoras. A via mesolímbica tem como funções a aprendizagem motivada 

pela recompensa, a sensação de prazer e a memória, que quando alteradas, 

observam-se alterações comportamentais, como descontrole de impulsos, depressão             

e síndrome do pânico. A via mesocortical está envolvida na memória de trabalho, 

atenção, recompensa, aprendizagem e comportamento motivados por objetivos,  

cuja disfunção manifesta-se por bradipsiquismo, demência, psicose e déficit de 

atenção e hiperatividade (MENESES; TEIVE, 2012). 

O surgimento da levodopa no final da década de 1960 revolucionou o 

tratamento da doença de Parkinson, tornando-se a primeira doença degenerativa do 

sistema nervoso tratada com a reposição de neurotransmissores (CRAIG, STITZEL, 

2012; SILVA, 2012).  

Pacientes que estavam seriamente comprometidos conseguiram recuperar 

parte da mobilidade com o uso da nova droga. Todavia, apesar do impacto inicial 

positivo, alguns problemas foram registrados com sua utilização (CRAIG, STITZEL, 

2012; SILVA, 2012).  

A intolerância gastrintestinal foi um dos efeitos colaterais mais observados               

no início, bem como hipotensão ortostática e alterações psiquiátricas em alguns 

pacientes. Passado algum tempo, outros problemas surgiram com o tratamento 

prolongado, com destaque para as flutuações do rendimento motor assim como as 

discinesias induzidas pela droga (ANDRADE et al, 2010; ANDRADE, SANTOS, 

BUENO, 2014).  

Hoje se sabe que cerca de metade dos pacientes com diagnóstico de DP, 

após cinco anos de tratamento com a levodopa, vai apresentar, em algum momento, 

essas complicações (PEIXINHO et al, 2015). Apesar disso e do surgimento de novas 

alternativas terapêuticas, esta droga permanece até hoje como a mais eficaz no 

tratamento da doença de Parkinson. 
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1.2 Fisiopatologia e aspectos clínicos 

 

Segundo Ramos et al (2014), a doença de Parkinson é uma entidade 

crônica e degenerativa do sistema nervoso central (SNC) que afeta vários grupos  

de neurônios, sendo o sinal neurológico característico a perda de neurônios 

dopaminérgicos da pars compacta da substância negra.  

É considerada uma síndrome clínica heterogênea. Por não ter uma etiologia 

definida, a doença é tida como idiopática, pois a razão pela qual um indivíduo 

desenvolve a patologia permanece obscura (RAMOS et al, 2014).  

O fator desencadeador primário da morte celular nigral continua 

desconhecido, embora alguns autores (CAIXETA, 2009; AZEVEDO, CARDOSO, 

2009; TEIVE, 2010; ANDRADE et al, 2010; ROCHA, 2014) acreditem que ambos             

os fatores, genético e ambiental, possam estar implicados na gênese da doença, 

seja como agente causal ou fator de risco. 

Rodrigues e Campos (2006) consideram que é provável que a etiologia  

da doença seja multifatorial, envolvendo fatores ambientais e genéticos. Porém, 

nenhum foi confirmado como fator definitivo para sua ocorrência.  

Recentemente levantou-se a possibilidade de que um estresse oxidativo 

induzido pela dopamina pode ser a base da vulnerabilidade dos neurônios 

dopaminérgicos. Neste caso, se os mecanismos protetores forem inadequados, radicais 

livres poderiam levar a degeneração destes neurônios. Também pode ser induzida 

por drogas que provocam a destruição irreversível dos neurônios dopaminérgicos 

nigroestriatais (RAMOS et al, 2014). 

Para Werneck (2010), uma hipótese para a causa da doença é a 

predisposição genética. Considera que indivíduos ao serem expostos a agentes 

tóxicos do meio ambiente apresentam as condições necessárias para desenvolver            

a doença, sendo que pacientes que possuem parentes de primeiro grau com a 

doença têm duas a três vezes mais chance de desenvolver DP. Indica a existência 

de pelo menos sete genes relacionados com doença, sendo α-sinucleína o primeiro 
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gene identificado como causador da mutação associada à doença de Parkinson, 

bem como mutações no gene leucine rich repeat kinase 2 (LRRK2) cujos principais  

mecanismos que podem causar a doença relacionados com estas mutações são: 

defeitos mitocondriais; anormalidades do estresse oxidativo e falha do sistema 

proteossoma-ubiquitina. 

De acordo com Peixinho et al (2015), as formas puramente genéticas             

da doença são raras (menos de 5%), sendo identificados mutações de proteínas, 

presentes na parede das vesículas de dopamina (α sinucleína) ou envolvidas na 

destoxificação de proteínas.  

Segundo Bartels e Leenders (2009), o possível mecanismo estaria 

relacionado à participação de toxinas do meio ambiente sobre este sistema, o que 

aumentaria os níveis de α-sinucleína contribuindo para a formação de corpos de 

Lewy, resultando na inibição do sistema proteossoma-ubiquitina. 

O depósito de α-sinucleína se agregaria em áreas específicas do tronco 

cerebral, medula espinhal e regiões corticais. As causas são desconhecidas, embora 

fatores de risco tóxicos venham sendo considerados, reconhecendo que toxinas 

externas provocam estresse oxidativo nos neurônios da substância nigra e interferem 

com a cadeia enzimática respiratória mitocondrial (WERNECK, 2010). 

Clinicamente a doença se caracteriza pela presença de dois ou mais 

sinais ou sintomas da tétrade clássica; pela assimetria das manifestações e pela 

resposta ao uso da levodopa. Anatomopatologicamente, pela presença de inclusões 

eosinofílicas intracitoplasmáticas e degeneração e morte dos neurônios dopaminérgicos 

da pars compacta da substância nigra (RAMOS et al, 2014). 

Para Ramos et al (2014), a tríade clínica é o tremor de repouso de cerca 

de 5 a 6 Hz, rigidez e bradicinesia, esse último, visto como sintoma primário 

principal. Além desses, uma série de problemas secundários exacerbam os sintomas 

primários, como problemas osteomusculares, a exemplo de postura em flexão de 

tronco, contraturas e descondicionamento cardiopulmonar. 

A partir de 2003, estes critérios passaram a ser rediscutidos após as 

contribuições de Braak e colaboradores sobre o estagiamento neuropatológico da 
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doença. Além de terem sugerido que as alterações se iniciavam nos núcleos motor 

dorsal do vago e olfativo anterior, evidenciaram a sua progressão caudorostral e, por 

consequência, o envolvimento de outros núcleos e sistemas (ROSSO; NICARETTA; 

MATTOS, 2008). 

Rosso, Nicaretta e Mattos (2008) destacam que a doença evolui em seis 

estágios neuropatológicos, comprometendo vários neurotransmissores (dopamina, 

serotonina, acetilcolina, noradrenalina, etc.), levando a múltiplas manifestações clínicas 

(motoras, sensitivo-sensoriais, autonômicas, afetivas, cognitivas, comportamentais, 

do sono e outras).  

Segundo Werneck (2010), a musculatura estriada será afetada por rigidez 

uniforme chamada de plástica, podendo estar acompanhada do sinal da roda 

dentada, crepitação periarticular verificada no tônus muscular. Com a evolução            

da doença a marcha apresenta-se do tipo festinante, com evidente desequilíbrio 

postural, cuja causa deste está relacionada à acentuação da propulsão e retropulsão 

do tronco.  

Sintomas motores, sensitivos, disautonômicos (incluindo a constipação 

intestinal, hipotensão ortostática, sialorreia, impotência sexual, sudorese), movimentos 

involuntários e sintomas psiquiátricos são descritos com relativa frequência 

(WERNECK, 2010). 

Nos estágios iniciais da doença, o processo neurodegenerativo é localizado 

quase totalmente nas fibras dopaminérgicas que inervam o putâmen dorso-lateral, 

sendo as manifestações clínicas principalmente motoras. No estágio 2 há o 

comprometimento adicional dos núcleos da rafe, núcleo reticular e do complexo                 

do locus ceruleus. No estágio 3 observa-se prejuízo na parte compacta da substância 

negra do mesencéfalo. Nos estágios 4 e 5 existe, respectivamente, comprometimento 

das regiões prosencefálicas, do mesocórtex temporal e de áreas de associação                

do neocórtex e neocórtex pré frontal. No estágio 6, ocorre o dano de áreas de 

associação do neocórtex, áreas pré motoras e área motora primária. Com a progressão 

da doença, a perda de dopamina envolve todo o striatum e outras regiões do córtex 

cerebral, do tronco e da medula espinal (TEIVE, 2005). 
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Devido o acometimento de áreas diversas do encéfalo e tronco,                  

é possível concluir que vários sinais da doença podem estar relacionados. Estes 

sinais são chamados não motores (TEIVE, 2005).  

Segundo Barbosa (2012) nem todos os pacientes apresentam todos                 

os sintomas ao mesmo tempo. A doença pode afetar de maneira diferente cada um 

e, em alguns casos, pode passar muitos anos antes de uma incapacitação ou 

limitação significativa das atividades cotidianas.  

Mesmo considerando que a doença de Parkinson é definida clinicamente 

por sinais motores, entretanto, sintomas não motores são muito frequentes e,                  

às vezes, mais incapacitantes do que o quadro motor, uma vez que estes sintomas             

são pouco reconhecidos e por vezes inadequadamente tratados, piorando assim                  

a qualidade de vida destes pacientes, além de possibilitar um aumento de mau 

prognóstico. A doença reduz a expectativa de vida, que pode ser, pelo menos em 

parte, restaurada pelo tratamento precoce (BARBOSA, 2012). 

Doenças dos núcleos da base são caracterizadas pela presença de 

movimentos anormais, sinais e sintomas neuropsiquiátricos e variáveis graus de 

alterações cognitivas. Segundo Campos Sousa (2009), a degeneração dos núcleos 

noradregenéricos e serotoninérgicos do tronco cerebral pode estar envolvido na 

etiologia das alterações comportamentais na DP. 

Campos Sousa (2009) cita que a elevada aferência inibitória dos gânglios 

basais para o córtex via tálamo é o processo etiológico responsável pela 

bradicinesia e hipoativação cortical. Ressalta que o striatium ventral, que inclui o 

núcleo accumbens, está próximo das estruturas límbicas envolvidas na cognição e 

funções comportamentais. 

A perda cognitiva é um sintoma constante, que ocorre desde os primeiros 

anos da doença, com tendência de evolução lenta para a demência. Os sinais 

associados à depressão na DP preenchem o mesmo quadro clínico da depressão 

geral, como pensamentos pessimistas, desinteresse pelas atividades prazerosas, 

diminuição do humor, perda do apetite, emagrecimento, letargia, exacerbação da 

culpabilidade, distúrbios do sono, ansiedade etc. (WERNECK, 2010). 
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1.3 Epidemiologia 

 

Atualmente a DP é considerada uma das enfermidades neurodegenerativas 

mais comuns em todo o mundo (ANDRADE et al, 2014). Segundo Takeuti et al 

(2011) é o mais frequente distúrbio do sistema extrapiramidal, sendo descrita como 

a segunda doença neurodegenerativa de maior prevalência, depois da doença             

de Alzheimer.  

De acordo com Bravo e Nassif (2006), com o aumento da expectativa              

de vida da população mundial, muitos problemas neurodegenerativos, como a 

Doença de Parkinson, Alzheimer, isquemia cerebral e esclerose lateral amiotrófica 

estão próximos de superar o câncer como principal causa de morte nas populações 

adulta e idosa. 

Gouveia (2008) ressalta que a população idosa mundial triplicou durante  

a última metade do século XX e pelas projeções demográficas da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), esse aumento irá continuar ao longo do século XXI,              

com taxa de crescimento superior à da população total, previsto como 3,5 vezes 

mais rápido. Desta forma, no ano de 2050, o número de pessoas com idade igual  

ou superior a 60 anos atingirá o de jovens com idade inferior a 15 anos.  

Segundo Haruka, Silva e Navega (2011), o processo de envelhecimento            

da população é um fenômeno mundial. A população total, em números absolutos, 

era no ano 1980, no nosso país, de 121,3 milhões, os de mais de 65 anos de               

4,9 milhões e, com 80 anos ou mais, 0,6 milhão. Para o ano de 2020 a expectativa  

é de que a população total seja de 233,8 milhões, sendo 18,9 milhões acima de              

65 anos e 3,1 milhões acima de 80 anos.  

O Brasil apresenta um dos maiores processos de envelhecimento 

populacional entre os países mais populosos; estimando-se de que seja a sexta 

população mais idosa do mundo no ano de 2025, fator que aumenta a preocupação 

para a realização de estudos que contemplem a abordagem em idosos (HARUKA; 

SILVA; NAVEGA, 2011). 
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No cenário de envelhecimento da população, os idosos estão mais 

vulneráveis ao aparecimento de doenças degenerativas sendo este um fator de risco 

conhecido para a DP. Embora possa se desenvolver antes dos 40 anos, a incidência 

e prevalência da doença estão intimamente relacionadas com o avançar da idade, 

ocorrendo tipicamente por volta dos 50 aos 75 anos de idade, em ambos os sexos 

(GALHARDO et al, 2009). 

A sobrevida após o surgimento da doença é de 9 a 12 anos, sendo uma 

das principais causas de incapacidade da atividade motora em indivíduos idosos 

(GALHARDO et al, 2009). 

De acordo com Campos Sousa (2009) a média de início da doença                 

é  de 65,3 anos, sendo a prevalência estimada entre 85 e 187 casos por 100.000 ou 

1% da população com idade acima de 55 anos. Apesar do quadro clínico geralmente 

começar entre os 50 e 70 anos, alguns pacientes iniciam a doença de forma 

precoce, antes dos 40 ou mesmo antes dos 21 anos de idade.  

A doença não apresenta maior incidência de acordo com classe social, 

raça ou sexo, muito embora alguns estudos demonstrem maior frequência no sexo 

masculino. Acomete qualquer indivíduo, independentemente de sua condição social, 

econômica, cultural ou étnica. De 5 a 10% dos pacientes com a doença possui 

caráter familiar hereditário (CAMPOS SOUSA, 2009). 

Segundo Miranda (2009) a DP geralmente tem início após os 50 anos, 

sendo que as formas precoces, de início antes dos 30 anos são incomuns. Afeta 

cerca de 1% da população acima dos 65 anos e de 4 a 5% acima dos 85 anos.                 

A doença é idade dependente, isto é, quanto mais o indivíduo envelhece, maior sua 

prevalência. 

Pereira e Garret (2010) sugerem que a doença afeta 1% da população 

mundial com mais de 65 anos. Na Europa, a prevalência varia de 65,6/100.000                 

a 12500/100.000, sendo a incidência anual de 5/100 000 a 346/100000.                        

Em Portugal, um estudo identificou prevalência de 130/100000, afetando 5 milhões 

de pessoas em todo o mundo. 
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Almeida (2012) cita que há uma estimativa de 1 a 2% dos indivíduos 

acima de 60 anos de idade sejam afetados pela DP, sendo no Brasil encontrada 

uma prevalência de 3,3%, ocorrendo em aproximadamente 0,3% da população.               

Sua incidência varia de 8 a 18 por 100.000 pessoas/ano. 

Segundo Navarro-Peternella e Marcon (2012) sua exata epidemiologia 

não tem sido determinada com exatidão. A incidência mais utilizada é de 15-20 

casos por 100.000 habitantes por ano.  

Para a Organização Mundial de Saúde, a prevalência desta doença no 

mundo corresponde aproximadamente de 150 a 200 casos por 100 mil habitantes. 

Só no Brasil, a estimativa de existência é de 300 a 400 mil parkinsonianos (NOTISA, 

2015).  

Acredita-se que a incidência e a prevalência da doença venham a 

aumentar no futuro com o progressivo envelhecimento da população. Takeuti et            

al (2011) citam que atualmente 0,3% da população geral e 1% acima de 50 anos             

é afetada no planeta, estimando-se para o ano de 2020 mais de 40 milhões de 

portadores da doença. 

Um estudo transversal, de base populacional, realizado por Barbosa 

(2005) para avaliar a prevalência da doença de Parkinson e de outras formas                 

de Parkinsonismo em idosos moradores do município de Bambuí, MG, Brasil,              

com 1186 participantes com idade superior a 63 anos, mostrou prevalência de 7,2 %. 

As causas mais frequentes foram a DP (n=39) e parkinsonismo induzido por drogas 

(PID, n=32) com prevalências de 3.3% e 2.7%.  

Werneck (2010) considera que a incidência da doença de Parkinson 

aumenta com a idade, com esta variando entre 50 e 59 anos de 4/100.000 a 

1/100.000 indivíduos para as idades de 70 a 79 anos.  

Entre os fatores de risco, a ausência de tabagismo, por conta da menor 

liberação de dopamina, aumenta duas vezes a chance de desenvolver a doença, 

enquanto a ingestão de cafeína, por aumentar os níveis de dopamina, contribui para 

reduzir a taxa de risco em 25% (WERNECK, 2010). 
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1.4 Diagnóstico e tratamento 

 

A doença de Parkinson, condição neurodegenerativa, de instalação lenta 

e progressiva, é definida por critérios clínicos e anatomopatológicos, portanto,                     

o diagnóstico é estabelecido basicamente pelo quadro clínico característico, sem a 

necessidade de utilização de exames complementares (RAMOS et al, 2014). 

De acordo com Meneses e Teive (2012), a presença de dois ou mais 

sinais cardinais (tremor de repouso, bradicinesia, rigidez muscular e instabilidade 

postural) permite o diagnóstico de Parkinsonismo, sendo o tipo Primário ou Idiopático a 

causa mais frequente. Há também que considerar presença de sinais como postura 

fletida do pescoço, tronco e membros e a presença de bloqueio motor (freezing). 

Peixinho et al (2015) consideram que os melhores indicadores clínicos da 

doença de Parkinson são, pelo menos no início, a assimetria do quadro, a presença 

de tremor de repouso e boa resposta à terapêutica com levodopa.  

O tremor de repouso é a manifestação inicial em 75% dos pacientes, 

geralmente em um dos membros superiores. A flexão-extensão rítmica do 2º contra 

o 1º dedo das mãos na frequência de 4 a 6Hz é típica, assemelhando-se ao movimento 

de contar dinheiro ou enrolar tabaco (PEIXINHO et al, 2015). 

O tremor é inicialmente intermitente, desaparecendo durante o sono, 

aumentando com a ansiedade e durante a marcha. A rigidez corresponde ao 

aumento involuntário do tônus muscular, que se traduz por aumento da resistência à 

mobilização passiva. Pode ser homogênea (em cano de chumbo) – quando a rigidez 

está presente nos grupos muscular extensores e flexores com resistência ao 

flexionar ou estender um membro, sentida ao longo de todo trajeto do movimento – 

ou intermitente (em roda dentada) (PEIXINHO et al, 2015). 

A instabilidade postural é uma manifestação mais tardia, resultando                

da combinação de vários fatores: a alteração do ajustamento postural, perda dos 

reflexos posturais, rigidez e acinesia, que pode levar a quedas (PEIXINHO et al, 

2015). 
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Meneses e Teive (2012) ressaltam que há várias manifestações secundárias 

na doença que orientam o diagnóstico, no entanto, não sendo, obrigatória a sua 

presença. Para além das alterações neuropsiquiátricas e cognitivas pode surgir 

disfunção ocular, facial e orofaríngea (hipomimia [face], hipofonia [voz], disartria e 

sialorreia), disfunção autonômica (de micção, intestinal, hipotensão ortostática), 

deformações músculoesqueleticas e na marcha, distúrbios do sono, sintomas 

sensitivos, sendo que a maioria dos pacientes com DP refere a existência de dor, 
rigidez, dormência, queimação e formigamento em algum momento no curso da 

doença. 

A doença de Parkinson do tipo idiopática implica na exclusão de outros 

diagnósticos, sustentada pela ausência de sintomas atípicos (como sinais piramidais, 

cerebelosos, disautonomia grave, demência precoce, etc.) ou etiologia favorável a 

outro diagnóstico (AVC, TCE, encefalite, tumor cerebral, tratamento com neurolépticos, 

etc). O diagnóstico diferencial inclui uma série de processos degenerativos, como o 

parkinsonismo vascular (S. Biswanger), tremor essencial, hidrocefalia de pressão 

normal, parkinsonismo iatrogênico ou tóxico (PEIXINHO  et al, 2015). 

Segundo Rosso, Nicartetta e Mattos (2008) a DP é caracterizada, 

clinicamente, pela presença de dois ou mais sinais ou sintomas da tétrade clássica 

(tremor de repouso, rigidez, bradicinesia e instabilidade postural); assimetria das 

manifestações e resposta favorável à levodopaterapia. Anatomopatologicamente é 

caracterizada pela presença de inclusões eosinofílicas intracitoplasmáticas (corpos 

de Lewy) bem como pela degeneração e morte dos neurônios pigmentados 

dopaminérgicos da porção compacta da substância negra. Como não existe nenhum 

exame complementar que confirme o diagnóstico, o conhecimento clínico é a chave 

para o diagnóstico.  

Tumas (2015) destaca que o diagnóstico só é possível quando estão 

presentes os primeiros sintomas motores, porém, nessa fase, a perda das células 

dopaminérgicas já é muito grande. O processo de perda celular que acompanha a 

doença tem início cerca de 10 a 20 anos antes do aparecimento dos sintomas 

motores. Algumas estruturas nervosas mostram inclusive, sinais de degeneração 

que explicam o aparecimento de alguns sintomas pré motores.  
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Alguns pacientes podem apresentar depressão, constipação intestinal, 

urgência miccional anos antes dos sintomas motores típicos da doença. Os sintomas 

pré motores específicos são o aparecimento de alterações, perda do olfato e 

distúrbio comportamental do sono REM, que se caracteriza pela ausência de atonia 

muscular durante o sono (TUMAS, 2015). 

Porém, ainda não é possível identificar de forma segura os pacientes              

na fase pré motora ou pré clínica da doença, o que ajudaria em uma terapia 

neuroprotetora eficiente, pois quanto mais precoce for o diagnóstico, maior a 

probabilidade de sucesso, visto o impacto de uma terapia que atenuasse ou 

bloqueasse a perda neuronal (TUMAS, 2015). 

O diagnóstico definitivo da doença é feito quando o achado patológico               

é característico e a história clínica é compatível. Os exames de neuroimagem podem 

apenas ajudar a descartar outras patologias que podem mimetizar a doença. 

Estudos de neuroimagem utilizando a tomografia por emissão de pósitrons e 

ressonância magnética funcional têm fornecido informações valiosas nesta área 

(WU; POLITIS; PICCNI, 2009).  

Todavia, segundo Rodrigues e Campos (2006), tomografias com emissão 

de pósitrons (PET) apontam que o aparecimento dos sintomas da doença surge 

quando já ocorreu a degeneração de 20 a 40% dos neurônios dopaminérgicos 

destas regiões.  

Peixinho et al (2015) consideram que exames complementares, como 

TAC – exame que utiliza raios X superior à das radiografias para produzir uma 

imagem do interior do corpo – e ressonância magnética nuclear (RMN) – técnica que 

produz imagens utilizando um campo magnético – embora não sejam específicos, 

podem ter um papel no diagnóstico precoce e diferencial. O diagnóstico definitivo só 

pode ser feito com o exame anatomopatológico. 

Sem tratamento a doença progride de 5 a 10 anos até um estado acinético e 

rígido, sendo que o paciente não consegue cuidar de si mesmo e frequentemente 

ocorre a morte como resultado das complicações da imobilidade, incluindo a 

pneumonia de aspiração e a embolia pulmonar (RODRIGUES; CAMPOS, 2006). 
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O tratamento é extremamente complexo e idealmente envolve a abordagem 

com equipe multidisciplinar. A ideia é tentar inibir ou paralisar o processo degenerativo. 

Considerando que não existe cura para a DP, o tratamento clínico é escolhido           

de acordo com os sintomas apresentados pelo paciente, idade e preservação do 

cognitivo, além de outros fatores. 

Para Tumas (2015), o tratamento consiste no controle dos sintomas.                

O objetivo principal, além de controlar os sintomas, é manter a capacidade funcional 

e melhorar a qualidade de vida. Portanto, não se restringe apenas ao controle dos 

sintomas motores, mas a todos os problemas clínicos que se manifestam durante a 

doença. 

As diversas drogas disponíveis atuam em diferentes níveis da sinapse 

dopaminérgica. A principal ação da maioria das drogas antiparkinsonianas é aumentar 

a concentração e oferta de dopamina na fenda sináptica estriatal (TUMAS, 2015). 

Porém, o tratamento aponta uma série de controvérsias, tanto no emprego de 

medicamentos, quanto nas indicações e nos resultados cirúrgicos.  

Segundo Werneck (2010), nos pacientes cujos sintomas motores evoluem 

mais rapidamente ou aqueles que apresentam graves discinesias, pode ser indicada 

a cirurgia estereotáxica através da estimulação do núcleo subtalâmico de Luys              

ou do globo pálido medial. Entretanto, algumas complicações podem surgir 

neste tipo de procedimento, entre as quais a depressão, abulia, afasia motora          

e disfonia, o que pode restringir sua indicação a casos restritos e selecionados. 

A terapia celular (células tronco) têm produzido grandes esperanças (AZEVEDO; 

CARDOSO, 2009).  

No que se refere ao uso de medicamentos, há algumas observações que 

são consideradas como unanimidade, como a de que a levodopa continua sendo             

o agente farmacológico sintomático mais eficaz (AZEVEDO; CARDOSO, 2009).  

De acordo com Andrade et al (2010), há várias formas de tratamento para 

a doença de Parkinson, porém a medida mais eficaz consiste em restabelecer,               

ao menos parcialmente, a transmissão dopaminérgica. O uso da levodopa é uma 

das formas para se restaurar essa neurotransmissão.  
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1.5 Levodopaterapia na doença de Parkinson 

 

 Apesar do otimismo do passado e das muitas pesquisas, ainda não há 

nenhum tratamento definitivo para a DP. Segundo Ramos et al (2014), até hoje,           

a abordagem médica recomendada no tratamento da doença ainda é sintomática.              

O tratamento farmacológico é dirigido ao controle da sintomatologia motora, na tentativa 

de repor o equilíbrio entre os sistemas dopaminérgico e colinérgico.  

De acordo com Bravo e Nassif (2006), a dopamina primariamente atua 

como neurotransmissor inibidor na via nigroestriatal e a acetilcolina, como estimulante. 

Com a perda dos neurônios dopaminérgicos, o equilibro existente entre estes neuro-

transmissores se perde, havendo uma hiperatividade e excessiva atividade dos 

neurônios colinérgicos.                   

Muitos dos fármacos utilizados atuam como precursores de dopamina 

e/ou agonistas de receptores dopaminérgicos. Os medicamentos disponíveis pertencem 

a várias classes farmacológicas diferentes, tendo mecanismos de ação, eficácia e 

efeitos secundários distintos, embora não afetem o processo de progressão da DP, 

visto que não há como prevenir, parar ou curar a doença (KATZUNG, 2010; FUCHS, 

et al, 2010; RANG et al, 2012; GOODMAN, GILMAN, 2013).  

A levodopa ou L-Dopa é a mais importante droga antiparkinsoniana, cuja 

história se confunde com a própria história da doença. Ainda no início da década de 

1960, pouco depois do reconhecimento de que a dopamina era um neurotransmissor 

no sistema nervoso central, verificou-se que havia uma depleção de dopamina no 

estriado de pacientes com doença de Parkinson. Nessa época a única terapia 

sintomática disponível eram os anticolinérgicos, que apresentavam efeito sintomático 

discreto. Como a levodopa revertia a lentidão motora causada em animais pela 

reserpina, droga que depleta os terminais dopaminérgicos no sistema nervoso 

central, começou-se a utilizá-la para tratar os pacientes. Por ser a levodopa o 

precursor imediato da dopamina, poderia repor os níveis de dopamina no estriado. 

Entretanto, não seria possível utilizar diretamente a dopamina, uma vez que é uma 

molécula muito polar e não atravessa a barreira hematoencefálica. Inicialmente foi 
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utilizada em pequenas doses mostrando-se pouco eficaz. Posteriormente foi 

utilizada em doses cada vez maiores, até que se verificou seu grande potencial para 

controlar os sintomas parkinsonianos (PEIXINHO et al 2015).  

O efeito sintomático da levodopa apresentava alguns inconvenientes. 

Ao sofrer a ação da enzima descarboxilase dos aminoácios aromáticos ou dopa-

descarboxilase, se transforma em dopamina, sendo que essa reação não ocorre 

apenas no sistema nervoso central, por isso, a síntese sistêmica de dopamina 

produzia muitos efeitos colaterais como náuseas, vômitos, tonturas, arritmias e 

hipotensão postural. A solução para esse problema foi a administração simultânea 

de drogas que bloqueiam a ação da enzima dopa-descarboxilase e que não atravessam 

a barreira hematoencefálica, capaz de inibir a síntese periférica de dopamina e não 

impede a conversão em dopamina no sistema nervoso central. Assim, atualmente, 

todas as apresentações comerciais associam à levodopa uma droga bloqueadora da 

dopa-descarboxilase – a carbidopa ou a benserazida. Essa combinação permitiu uma 

redução na dose e aumentou significativamente sua meia vida (PEIXINHO et al 2015).  

Não se conhece o mecanismo exato de ação da levodopa. Acredita-se 

que seja captada pelos terminais dopaminérgicos remanescentes e por outras 

células nervosas locais, convertida em dopamina para ser liberada na fenda sináptica, 

continuando a agir mesmo nas fases mais avançadas da doença, quando os terminais 

da via nigroestriatal já estariam quase extintos no estriado. Isso sugere que a 

conversão ocorra, nessa fase, em outros sítios, possivelmente nas células nervosas 

serotoninérgicas ou mesmo na glia. Porém, essa conversão alternativa não estaria 

sob controle fisiológico do sistema nigroestriatal e por isso o seu efeito não seria tão 

eficaz e duradouro quanto nas fases iniciais da doença (PEIXINHO et al, 2015). 

De acordo com Andrade et al (2010), a levodopa é um pró fármaco que 

atua a nível pré sináptico. É medicamento mais utilizado na doença de Parkinson, 

geralmente associada a outros fármacos como benserazida, carbidol e dicloridrato 

de pramipexol. Penetra no sistema nervoso central e, por ação da enzima dopa-

descarboxilase cerebral é convertida em dopamina.  

A levodopa é absorvida no intestino delgado e atravessa a mucosa 

através do sistema ativo de transporte dos aminoácidos aromáticos e logo é distribuída 
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pelo organismo. O mesmo sistema de transporte é responsável pela passagem através 

da barreira hematoencefálica. Portanto, compete com os aminoácios aromáticos pela 

sua absorção no intestino assim como pela sua travessia pela barreira hematoencefálica. 

A posologia / concentração inicial deve ser de 100 mg, quando associada a 25 mg 

de carbidopa, 2 ou 3 vezes ao dia, com dose máxima em torno de 1.200 mg.               

Em alguns casos, pode ser necessário limitar a ingestão de proteínas na tentativa de 

maximizar seu efeito (PEIXINHO et al, 2015). 

A droga é rapidamente absorvida no duodeno e jejuno proximal e tem 

uma meia vida plasmática variando de 50 a 120 minutos. É transportada para o 

cérebro pelos mesmos sistemas de transporte ativo utilizados por outros aminoácidos 

de cadeia leve. Nas formulações comerciais disponíveis vem associada a inibidores 

da dopa-descarboxilase periférica para impedir a conversão em dopamina na 

corrente sanguínea. No Brasil temos disponíveis associada à benserazida (Prolopa) 

e à carbidopa (Sinemet), com apresentações que permitem liberação gradual no 

tubo digestivo com duração maior do seu efeito (Prolopa HBS e Cronomet). A droga 

deve ser iniciada de forma gradual com recomendação para administrá-la distante 

das refeições para otimizar a absorção (SILVA, 2012). 

De acordo com Bravo e Nassif (2006) a levodopa é convertida em 

dopamina pela enzima L-aminoácido aromático descarboxilase. Como esta enzima 

existe em quantidade maior nos tecidos periféricos que no cérebro, é necessário 

usar doses elevadas para atingir níveis terapêuticos no sistema nervoso central. 

Todavia, se usada por extensos períodos, pode causar efeitos colaterais ou mesmo 

perder sua eficácia (flutuações ativo/inativo /on/off). 

Segundo Rang, Dale e Ritter (2012), em geral, os pacientes em tratamento 

com a levodopa experimentam um período em que a droga tem um excelente efeito 

sintomático. Porém, depois de algum tempo começam a aparecer complicações em 

função do uso prolongado. Um dos primeiros problemas é a redução progressiva na 

duração do efeito (“deterioração de fim de dose”). A duração do efeito pode encurtar 

progressivamente até se aproximar do tempo de meia vida da droga, cujo efeito pode 

durar cerca de apenas 1 hora (fase on). Depois que diminui  o paciente volta a ficar 

comprometido (fase off). Outra complicação é o aparecimento das discinesias, 

movimentos involuntários que podem aparecer após a ingestão da levodopa.  
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O mais comum é que apareçam durante o pico de ação da droga, 

podendo aparecer no início, no final ou durante todo o tempo de efeito da levodopa. 

Outras complicações motoras são o freezing, súbito congelamento da marcha e o 

fenômeno on-off, em que o paciente oscila imprevisível e subitamente de um estado 

para o outro. Nessas fases em que aparecem as complicações motoras, é comum 

que durante o dia o paciente oscile várias vezes entre um estado motor de 

parkinsonismo (fase off) a outro de boa mobilidade (fase on) com ou sem discinesias. 

Essas complicações podem estar relacionadas à própria evolução da doença, bem 

como a efeitos intrínsecos da terapia com a levodopa sobre a plasticidade neuronal 

dos gânglios da base (RANG; DALE; RITTER, 2012). 

Alguns pacientes também podem desenvolver extrema intolerância à 

droga, mesmo em doses mínimas, com náuseas, vômitos, sudorese, hipotensão 

ortostática e alucinações. Um pequeno número não tem qualquer resposta a baixas 

doses de levodopa e, neste caso, devem ser mantidos, mesmo em fases não 

avançadas, altas doses, de 1.500 mg ao dia (6 a  7 comprimidos/dia). Também pode 

ocorrer uma mudança brusca do estado de mobilidade do paciente sem que haja 

uma relação com o horário de tomada das doses (ANDRADE et al, 2010). 

Anderson e Nutt (2011) citam que quase todos os pacientes com doença 

DP irão, eventualmente, ser tratados com levodopa. Porém, uma vez iniciada a 

levodopaterapia há dois problemas que podem aparecer em algum momento: o 

declínio da eficácia terapêutica e os efeitos colaterais, tais como, as flutuações 

motoras, as discinesias e os distúrbios neuropsiquiátricos. Essas complicações, 

entre outras, são comuns no tratamento em longo prazo. O uso crônico da le-

vodopaterapia favorece o aparecimento de flutuações motoras e de movimentos 

involuntários como coreia e distonia, sintomas de difícil controle terapêutico. 

As discinesias são divididas em dois grupos: o período on e off. Na maioria 

das vezes, as discinesias de período on são movimentos coreoatetóticos nas 

extremidades e segmento cranial, podendo se manifestar apenas no auge do efeito 

da levodopa (discinesia de pico de dose) ou durante todo o efeito motor (discinesia 

em onda quadrada). Em geral, as discinesias de período off são caracterizadas 

por movimentos distônicos na região axial e também nas extremidades e não raro são 

acompanhadas de dor no segmento acometido (ANDERSON; NUTT, 2011). 
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O encurtamento da duração do efeito motor da droga, chamada deterioração 

de final de dose (wearing-off), faz com que o paciente tenha o benefício da medicação 

(estado on) por um período de 2 a 3 horas, sendo necessário receber nova dose 

para voltar à mobilidade. À medida que a doença progride o estado on pode ser 

mais curto, de 30 a 40 minutos. Alguns pacientes podem ficar horas em estado off, 

completamente acinéticos, mesmo com o uso de sucessivas doses. Esse tipo de 

complicação é difícil de manejar. A utilização de formulação de liberação lenta da 

levodopa permite uma maior duração do efeito e pode substituir as do tipo standard 

nos pacientes flutuadores (ANDRADE et al, 2010). 

Para Azevedo e Cardoso (2009), um dos argumentos em favor do uso 

inicial de levodopa com liberação retardada é o fato de esta formulação agir de modo 

mais fisiológico por manter níveis de mais constantes, simulando o comportamento 

do sistema nigro estriatal, que libera dopamina de modo tônico e não fásico. 

Entretanto, independente de preparação escolhida, a dosagem de manutenção deve 

ser a menor possível que produza melhora da capacidade funcional do paciente. 

Para Werneck (2010), a levodopaterapia deve ser iniciada logo após o 

diagnóstico. Na fase inicial, a levodopa deve ser administrada na dosagem de 250 a 

600mg/dia em conjunto com a benzerazida ou a carbidopa, antagonistas da descar-

boxilase periférica (ADA). A droga entacapona foi associada, nos últimos anos,                  

a este esquema, substância inibidora  da catecol-o-metil-transferase. A selegilina (de  

5 a 10mg/dia) e a rasagilina (1 a 2 mg/dia) são substâncias inibidoras da monoamino 

-oxidase que podem ser prescritas desde o início da doença. 

Pesquisas indicam um possível efeito neuroprotetor da rasagilina.                        

A apomorfina pode reduzir a possibilidade de efeitos discinésicos e off da levodopa.         

A amantadina é um fármaco com ação anticolinérgica que pode ser usada no início 

do tratamento, porém agrava a constipação intestinal, além de possivelmente contribuir 

para a perda cognitiva. Os sintomas de perda cognitiva podem ser tratados com 

antiacetilcolinesterásicos, já que DP cursa com déficit colinérgico (WERNECK, 2010). 

Bravo e Nassif (2006) sugerem que entre os fármacos antiparkinsonianos 

de segunda linha há os anticolinérgicos centrais, que exercem efeitos bloqueando a 

transmissão colinérgica central da acetilcolina. Em resultado, o nível de acetilcolina 
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cerebral diminui, restaurando o equilíbrio com a dopamina, sendo comercializados 

no Brasil o biperideno, metixeno e triexifenidil.  

Entre os de terceira linha destacam benserazida, entacapona e tolcapona, 

compostos de classe de medicamentos inibidores da catecol-o-metil transferase (COMT), 

enzima que catalisa a o-metilação da levodopa a 3-o-metildopa, agentes eficazes 

somente quando usados associados a levodopa. Fármacos como a selegilina atuam 

retardando a degradação da dopamina, por inibição irreversível da enzima MAO tipo 

B, principal forma da enzima no cérebro, que age desaminando oxidativamente a 

dopamina inibindo a recaptação de dopamina a partir do espaço sináptico e quando 

associada, permite uma redução na dose desta entre 10-15%. A amantadina, agente 

antiviral que embora seu mecanismo ainda não seja bem elucidado, provavelmente 

aumenta a liberação da dopamina das extremidades nervosa, inibindo a recaptação 

da dopamina e pode ser usada sozinha ou em associação com levodopa ou 

anticolinérgicos (BRAVO; NASSIF, 2006). 

Outros fármacos de primeira linha como bromocriptina, lissurida, pergolida 

e paramipexol são agentes agonistas de receptores de dopamina (D2), que podem ser 

usados em monoterapia ou em associação com levodopa, precursor de dopamina 

(BRAVO; NASSIF, 2006). 

Werneck (2010) considera que o estímulo dos agonistas dopaminérgicos 

sobre os receptores D2 justifica o emprego da L-Dopa nos sintomas motores da 

doença. O emprego de agonistas dopaminérgicos não ergolínicos como o pramipexol, 

ropinirol e piribidil trazem grandes benefícios como auxiliares à levodopa. No entanto, 

estes podem antecipar o início das discinesias, além de desencadear ou agravar os 

sintomas psicóticos. 

Para o controle dos sintomas psiquiátricos devem ser utilizadas drogas 

específicos. O receptor 5-HT2c apresenta atuação antagonista dopaminérgica.            

Por ter atuação agonista inversa sobre este receptor, a quetiapina e a clozapina 

estão indicadas para o tratamento dos sintomas psicóticos na DP. Estas substâncias 

reduzem os efeitos parkinsonianos provocados pelos neurolépticos de primeira geração. 

O uso de tricíclicos e inibidores seletivos de recaptação (ISRS) na depressão também 

é recomendado. Ressalte-se que por possuir ação anticolinérgica, a utilização crônica 



35 

dos tricíclicos pode agravar o déficit de acetilcolina existente, contribuindo para a 

evolução da perda cognitiva (WERNECK, 2010). 

A utilização de um agonista dopaminérgico pode trazer benefícios para  

os sintomas depressivos. Entretanto, fármaco contribui para o aparecimento de 

sintomas psicóticos e o efeito secundário de sonolência pode aprofundar a apatia. 

Uma opção seria o uso de antidepressivos com ação antagonista 5-HT2c como a 

mirtazapina, trazodona ou bupropiona, fármaco com ação inibidora da recaptação de 

dopamina (WERNECK, 2010). 

De acordo com Barbosa e Melo (2007) todas as modalidades de            

drogas antiparkinsonianas podem provocar efeitos colaterais neuropsiquiátricos.                             

Os agonistas dopaminérgicos e a levodopa são mais frequentemente associados a 

esse tipo de manifestação, sendo os quadros de delírio muitas vezes denominados 

psicose levodopa induzida. Embora os transtornos psicóticos sejam os que mais 

chamam a atenção, não são as únicas formas de complicações que trazem redução 

da qualidade de vida. Além dos sinais extrapiramidais, vários efeitos indesejáveis 

poderão ser encontrados. Alterações de humor, aumento de libido e outros distúrbios 

de comportamento eventualmente estão presentes em indivíduos com a doença. 

Segundo Werneck (2010), os sintomas psicóticos podem ocorrer como 

comorbidade, podendo também estar associados ao tratamento antiparkinsoniano.  

A perda cognitiva e o aparecimento de depressão são fatores de risco para a 

ocorrência de alucinações, quase sempre visuais. Como qualquer outra demência, 

não há nenhum fármaco capaz de modificar a história natural da doença de Parkinson, 

sendo que o tratamento é meramente sintomático. Embora os apresentem respostas 

positivas, seus benefícios são extensamente limitados pelos efeitos adversos.  

O tratamento medicamentoso, embora melhore os sintomas da doença, 

não impede sua progressão, além de estar relacionado com o aumento de diversos 

efeitos colaterais. Investigadores da Clínica Mayo, nos EUA, descobriram que uma 

classe de medicamentos usada no tratamento da DP aumenta os riscos de transtornos 

do impulso em até 22% dos pacientes (BARBOSA, 2012). Os agonistas da dopamina e 

a levodopa estimulam o circuito límbico do cérebro, o que se acredita ser o caminho 

para os comportamentos hedonistas e de recompensa. 



36 

1.6 Transtornos do controle dos impulsos e outros comportamentos compulsivos 
em pacientes com doença de Parkinson em uso prolongado de levodopa 

 

Segundo Grinberg et al (2015), as manifestações não motoras da doença 

de Parkinson incluem uma diversidade de sintomas, portanto, as causas, por ser 

multifatoriais, não podem ser explicadas por lesões únicas, uma vez que estas estão 

ligadas a danos de núcleos específicos do tronco encefálico. 

De acordo com Gouveia (2008) estão documentadas uma série de 

alterações neuropatológicas relevantes na DP, com as quais é possível estabelecer 

correlações clínico-patológicas, como a degenerescência do bulbo olfativo, que 

causa anosmia; a degenerescência dos cordões intermédio laterais da medula 

espinhal, gânglios simpáticos e parassimpáticos e, possivelmente, do núcleo 

amigdalóide, que conduzem à disfunção autonômica; bem como a degenerescência 

dos núcleos noradrenérgicos e serotoninérgicos do tronco cerebral, que estão na 

origem das alterações comportamentais. 

Entre os sintomas não motor incluem os autonômicos, cognitivos                      

e comportamentais, perturbações da ansiedade e do humor, do sono e fadiga, 

revestindo-se de grande importância uma vez que, apesar de serem extremamente 

comuns na doença de Parkinson, podem ser facilmente negligenciados se não forem 

devidamente observados. Por outro lado, estão implicados profundamente no 

agravamento da qualidade de vida dos pacientes e dos cuidadores podendo, em 

alguns casos, preceder os sintomas motores (GOUVEIA, 2008). 

Para Rodrigues (2015), o diagnóstico e a abordagem terapêutica representam 

um grande desafio, dada a sobreposição frequente de sintomas motores e não 

motores, assim como a ausência de escalas e critérios diagnósticos específicos para 

confirmação da doença, acrescido ao fato de não existir, atualmente, recomendação 

com elevado nível de evidência para o tratamento, tendo este que ser individual,  

isto é, adaptado a cada caso, uns restringem-se aos aspetos epidemiológicos, 

outros às características clínicas ou às correlações neurofisiológicas e os que 

consideram um ou dois sintomas específicos. 
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Na doença de Parkinson, o processo degenerativo é marcado pela perda 

progressiva de neurônios dopaminérgicos da substância negra pars compacta, com 

consequente diminuição da dopamina ao nível do estriado. Os neurônios estriados 

têm receptores dopaminérgicos diferentes conforme se projetem na via direta ou 

indireta e os sintomas resultantes da diminuição da atividade cortical, correlacionam-

se com a área do córtex afetada que, por sua vez, depende da porção do estriado 

atingida. Assim, o déficit de dopamina no putâmen, que projeta, via globo pálido e 

tálamo para o córtex motor primário, pré motor e motor suplementar – é responsável 

pela tríade clássica de sintomas motores. A área cortical está envolvida nas funções 

cognitivas superiores, particularmente a memória de trabalho, planejamento, 

organização e inibição. Alguns estudos demonstram relação íntima entre algumas 

estruturas cerebrais e a recompensa (RODRIGUES, 2015). 

Reppold e Machado (2015) citam que, entre as áreas mais relevantes 

estão as funções executivas, processos responsáveis por direcionar, guiar e manejar 

funções cognitivas, emocionais e comportamentais. Consiste nas capacidades mentais 

que possibilitam se engajar com sucesso em um comportamento com propósito, 

autônomo, independente e socialmente adaptado. São funções mentais superiores 

como planejamento, velocidade de processamento de informação, flexibilidade 

cognitiva, memória de trabalho, controle inibitório etc. 

Para Capovilla (2007), o controle inibitório envolve a habilidade de inibir 

respostas automáticas dominantes. Por sua vez, a flexibilidade cognitiva consiste               

na capacidade de alterar o curso das ações ou pensamentos de acordo com a 

demanda do ambiente. 

Segundo Gouveia (2008), dados sustentam que, na doença de Parkinson, 

as bases neuroquímicas e neuropatológicas são bastante complexas. Além do 

sistema dopaminérgico, também os neurotransmissores serotoninérgico, noradrenérgico 

e colinérgico estão alterados e são contribuidores para a disfunção cognitiva                    

e comportamental.  

No que diz respeito às bases neuroquímicas das alterações cognitivas e 

comportamentais, é sugerido que os déficits das diversas vias de neurotransmissores 

devem contribuir, nos vários aspectos clínicos: os déficits dopaminérgicos estão 
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implicados em parte da disfunção executiva; os de serotonina nas alterações 

comportamentais e do humor; os noradrenérgicos nos distúrbios de atenção; e os 

déficits colinérgicos nas alterações da memória e da atenção e na disfunção do lobo 

frontal (GOUVEIA, 2008). 

De acordo com Lima et al (2009), a via dopaminérgica desempenha                   

um papel fundamental no sistema de recompensa e tem sido implicada no 

comportamento. Acredita-se que isso ocorra devido à estimulação de dopamina 

nesse sistema. A anatomia do sistema de recompensa é bastante complexa, 

considerando que o sistema dopaminérgico possui mecanismos dos mais importantes 

para o entendimento da neurobiologia da dependência química e comportamentos 

compulsivos. Um desses mecanismos é o sistema mesolímbico-mesocortical, projetado 

a partir da área tegumentar ventral para a maior parte do córtex frontal, responsável 

por funções psíquicas superiores. 

A fisiopatologia dos mecanismos subjacentes nas as alterações 

neuropsiquiátricas não é totalmente compreendida, porém evidências recentes 

sugerem que os medicamentos dopaminérgicos, agonistas da dopamina em 

particular, juntamente com mudanças nos mecanismos de recompensa que envolve 

o circuito estriado ventral e afins, podem desempenhar um papel importante na 

mudança de comportamento do paciente com doença de Parkinson (WU; POLITIS; 

PICCNI, 2009). 

Segundo Schrag (2004) as alterações neuropsiquiátricas da doença de               

Parkinson são decorrentes essencialmente do próprio processo neurodegenerativo,             

da vivência subjetiva do paciente frente à doença e dos medicamentos para tratar a 

doença.   

Rodrigues (2015) ressalta que na era antes do uso da levodopa apenas 

10% dos pacientes com DP apresentavam alucinações. Atualmente, estima-se que  

a prevalência de psicose na doença de Parkinson possa atingir os 60% nos 

pacientes medicados, sugerindo uma associação importante entre a exposição aos 

antiparkinsônicos e o desenvolvimento dos sintomas neuropsiquiátricos. 
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Evans et al (2005) citam que, na doença de Parkinson, fatores individuais 

podem influenciar a suscetibilidade das alterações neuropsiquiátricas, sendo           

que esses fatores permitem ajudar a identificar pacientes que são mais vulneráveis 

ao desenvolvimento de um padrão compulsivo e ajudar a minimizar as suas 

consequências.  

O’Sullivan, Evans e Lees (2009) citam que a administração de doses de 

dopamina superiores às necessárias para controlar os sintomas motores da doença 

aumentam a prevalência de distúrbios comportamentais elevando o número de 

casos de transtornos de controle dos impulsos.  

De acordo com Park e Stacy (2009), os transtornos do controle dos 

impulsos (TCI) são caracterizados pelo fracasso em resistir a um impulso ou 

tentação de executar um ato. Envolvem atividades que geram prazer, realizadas              

de maneira repetitiva, excessiva e/ou compulsiva. Estão agrupadas no DSM-IV na 

categoria “Transtorno do controle dos impulsos” e incluem tricotilomania, transtorno 

intermitente explosivo, piromania, cleptomania, jogo patológico, e transtornos do 

controle dos impulsos sem outra classificação.  

Segundo Wolters, Werf e Heuvel (2008) há uma crescente evidência de 

distúrbios do espectro impulsivo-compuslivo na doença de Parkinson, relacionados à 

doença em si, ao tratamento famacológico ou a ambos. Estes distúrbios 

compreendem síndrome de deficiência de dopamina (com recompensa imediata                

e comportamento de busca), síndrome de dependência de dopamina (com 

comportamento aditivo), síndrome de desregulação dopaminérgica (com ambos os 

comportamentos de dependência e comportamento estereotipado) e transtornos do 

controle dos impulsos (como jogo patológico, compras compulsivas, compulsão 

alimentar e hipersexualidade).  

Rodrigues (2015) considera que a maioria das perturbações do 

comportamento na DP tem ambos os aspetos impulsivo – sem ponderação das 

consequências – e compulsivo  – ações repetitivas sem autocontrole – cujos 

comportamentos estão interligados pela sua natureza repetitiva e satisfatória (de 

recompensa), incluindo os transtornos do controle dos impulsos (TCI), o punding e a 

síndrome de desregulação da dopamina (SDD). 
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Para Rodrigues (2015), os transtornos do controle dos impulsos envolvem 

tipicamente comportamentos que trazem satisfação, realizados de forma repetitiva, 

excessiva e/ou compulsiva, com repercussões negativas na vida do paciente e dos 

seus familiares. Na DP, os mais comuns incluem jogo patológico, hipersexualidade, 

compras excessivas e alimentação compulsiva. O jogo patológico pode cursar com 

preocupação ou jogo excessivo em loterias, bingos, cassinos e, mais recentemente, 

a internet.  

Valença (2010) cita que o jogo patológico é o transtorno do controle dos 

impulsos mais estudado em portadores da doença de Parkinson. Se caracteriza por 

um comportamento mal adaptativo, recorrente e persistente, relacionado a jogos de 

azar e apostas, sendo indicados pelos seguintes achados: preocupação com jogo, 

esforços repetidos e fracassados em controlar o hábito, apostar quantias cada vez 

maiores, inquietude ou irritabilidade ao tentar reduzir ou cessar o jogo, cometer atos 

ilegais para sustentar o jogo, mentir sobre o hábito, colocar em risco as relações 

pessoais e profissionais.  

De acordo com Werneck (2010) no critério DSM IV, o jogo patológico 

pode ser classificado como uma doença de controle dos impulsos que se caracteriza 

por falha em resistir ao impulso de jogar, apesar das consequências familiares               

e pessoais. Este distúrbio, de modo geral, pode ter início logo após o diagnóstico           

da doença, estando aumentado nos períodos on.  

Voon et al (2007), ao avaliar os fatores associados ao jogo patológico na 

doença de Parkinson consideram que comportamentos compulsivos são mais 

frequentes nos pacientes mais jovens e com início precoce da doença, cujas 

característica clínicas tem forte influência dos traços de personalidade, história 

pessoal ou familiar uso de álcool, podendo apresentar maior risco de jogo patológico 

o uso prolongado de agonistas de dopamina.  

Segundo Teixeira (2010), o transtorno do controle dos impulsos, aliado a 

outros comportamentos compulsivos, formam um complexo de entidades nosológicas 

neuropsiquiátricas caracterizadas por uma desinibição psicomotora relacionada             

com estimulação excessiva ou aberrante dos receptores dopaminérgicos.  
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Estes comportamentos estão ligados entre si por sua natureza repetitiva, 

impulsiva-compulsiva e recompensadora; incluindo hábitos como jogos de azar, 

alimentação, sexo, compras, etc.; e síndrome de desregulação dopaminérgica; 

comportamentos compulsivos (punding, hobismo, walkabout – andar ou dirigir 

excessivamente ao acaso e sem propósito) (TEIXEIRA, 2010). 

Evans et al (2004) definem punding como um fascínio intenso, não 

motivado pelo prazer, com realização de tarefas motoras repetitivas, esteriotipadas, 

prolongadas e sem objetivo definido, que podem ser simples (manipulação ou 

ordenação de objetos comuns) ou complexas (hobby excessivo, como limpeza, 

jardinagem, uso do computador ou internet, conduzir ou caminhar por longos 

períodos sem sentido ou propósito, também chamado de walkabout.  

Katzenschlager (2011) ressalta que, ao contrário do transtorno obsessivo-

compulsivo, o punding não é realizado para aliviar a tensão interna ou medo. 

Habitualmente não estão presentes os conteúdos típicos como contar, verificar ou 

medo de contaminação e, sobretudo, não responde ao uso de ISRS.  

Comportamento de compra compulsiva na doença de Parkinson é 

relatado por Evans et al (2009), sendo este definido como o ato de comprar de 

maneira repetitiva, excessiva e impulsiva bens que não são necessários e que 

podem levar o paciente à insegurança financeira. 

Alimentação compulsiva é descrita por Weintraub et al (2010) como atos 

que compreende desde episódios discretos de aumento da frequência e quantidade 

das refeições até o consumo incontrolável de uma quantidade maior ou de diferentes 

tipos de alimento,  para além do necessário para saciar a fome.  

Ferrara e Stacy (2008) consideram que pacientes com transtorno de 

compulsão alimentar em geral apresentam outros vícios comportamentais, incluindo 

jogo patológico, compras compulsivas, hipersexualidade e punding, bem como 

histórico de problemas de controle de peso. 

Evans et al (2009) citam que o comportamento sexual compulsivo é 

caracterizado pela exigência por sexo, preocupação com pensamentos sexuais, 
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desejo por estimulação genital frequente, promiscuidade, contato com profissionais 

do sexo, pornografia na internet, sexo por telefone. Parafilias também são associadas. 

Segundo Rodrigues (2015), parafilias são alterações da sexualidade 

caracterizadas por anseios, fantasias ou comportamentos sexuais recorrentes e 

intensos que envolvem objetos, atividades ou situações incomuns que causam 

sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou 

ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. 

Na hipersexualidade o paciente pode abordar por vezes demasiadas ou 

de forma inapropriada seu parceiro para atividades sexuais, interessar-se por 

pornografia, masturbar-se excessivamente ou apresentar promiscuidade compulsiva 

e parafilias, sendo a manifestação mais comum a zoofilia – atividade sexual com 

animais (RODRIGUES, 2015). 

A Síndrome de Desregulação Dopaminérgica (SDD) é outra condição 

encontrada na DP. Também chamada de desregulação homeostática hedônica, foi 

descrita, recentemente, no ano 2000, por Giovannoni e colaboradores. Trata-se de 

um transtorno neuropsiquiátrico caracterizado pelo uso excessivo dos agentes 

dopaminérgicos muito além da dose necessária para o correto controle do quadro 

motor (VALENÇA, 2010). 

Segundo Valença (2010), o paciente apresenta necessidade de aumentar 

as doses das drogas dopaminérgicas, mostrando um padrão patológico de uso 

(dependência) que resulta em incapacitação física e psíquica. Muitos têm aversão 

aos períodos off, apresentam agressividade e acatisia. A SDD está relacionada a 

doença de início precoce, de longa duração, altas doses de drogas dopaminérgicas, 

sintomas depressivos, passado de uso de drogas ilícitas, impulsividade, tendência 

ao abuso de álcool.  

Pezzella et al (2005) estimam que a SDD afete 3 a 4% dos pacientes 

tratados. Pacientes predispostos, que respondem bem à medicação dopaminérgica, 

podem começar a sentir, de forma cada vez mais frequente, que precisam da 

próxima dose quando ainda estão em estado on, com consequências psiquiátricas, 

motoras e sociais.  
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Katzenschlager (2011) cita que são características desta síndrome a 

acumulação e ocultação dos suprimentos farmacológicos, incluindo estratégias              

para assegurar o uso. As alterações de comportamento típicas na SDD são a 

impulsividade, comportamento manipulativo, estratégias de negação, impaciência, 

agressividade e irritabilidade. Hipomania também pode ocorrer. O paciente não 

apresenta insight relativo ao dano que os seus comportamentos causam a si ou aos 

outros. As tentativas de reduzir as doses habitualmente acompanham-se de disforia 

aguda ou agressão. Nesta fase, é frequente o aparecimento de consequências 

sociais negativas.  

De acordo com Djamshidian, Poewe e Hogl (2015), não está claro por que 

apenas um subgrupo de pacientes com DP tratados desenvolve TCI e outros não. 

Isso sugere que há fatores de proteção para evitar vícios, possivelmente de origem 

genética. Além de terapia de reposição de dopamina outros fatores de risco incluem 

início da doença mais jovem, traços de personalidade, busca de novidade mais 

elevados e uma história pessoal ou familiar  de comportamentos de dependência. 

A patofisiologia dos comportamentos impulsivos e compulsivos na doença 

de Parkinson permanece ainda em discussão. De acordo com Valença (2010), 

drogas relacionadas ao abuso exercem efeitos condicionantes por meio da entrada 

maciça de dopamina nas regiões límbicas que participam dos mecanismos de 

recompensa e do estímulo do fenômeno motivacional natural, como por exemplo, 

por comida, sexo, etc. O consumo crônico de drogas parece reduzir a atividade 

dopaminérgica estriatal e também levar a uma desordem dose-relacionada do 

metabolismo nas regiões prefrontais, em especial ao córtex orbitofrontal e cíngulo 

anterior, áreas do cérebro envolvidas na motivação, impulsão e controle inibitório. 

Isto leva a crer que tais eventos também estejam envolvidos nos TCI e SDD.  

Pacientes expostos à estimulação dopaminérgica mostram redução na 

regulação da expressão do receptor D2 estriatal. Além dos fatores farmacológicos               

e daqueles relacionados com a idade e sexo, outros como o fator genético e                   

o aumento progressivo de receptores D3 no caudado e putâmen podem estar 

relacionados com a sensibilização destes indivíduos. Os agonistas dopaminérgicos 

(AD) parece produzir um padrão anormal que se assemelha àqueles achados no 

jogo patológico não parkinsoniano e no abuso de drogas devido a perturbação ou 
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interrupção de funções inibitórias chave como monitorização de resultados (zona 

cingulada rostral), retenção ou aquisição de associações ação-resultado negativas 

(amígdala e córtex orbito-frontal lateral) (VALENÇA, 2010). 

Segundo Katzenschlager (2011), na DP o estriado ventral, associado ao 

sistema cognitivo, límbico e dos mecanismos de recompensa, encontra-se 

relativamente preservado em relação ao estriado dorsal, associado ao sistema 

motor. Logo, o uso de medicação dopaminérgica para o alívio de sintomas motores 

provoca uma “overdose relativa” no estriado ventral. 

De acordo com Voon et al (2009), em concordância com esta teoria estão 

os fatos da associação entre os TCI e as discinesias induzidas pela levodopa.              

Para Voon, Mehta e Hallett (2011), os estudos de neuroimagem demonstram um 

aumento da atividade buttom up (processamentos automáticos em reação direta            

ao ambiente) do estriado ventral em resposta a incentivo, tarefas de jogo e 

antecipação de recompensa, sugerindo comprometimento das influências top down 

(experiências anteriores dos sujeitos e seus objetivos, que possuem grande influência 

nos comportamentos a serem produzidos) das vias inibitórias orbitofrontais.  

Sá (2015) ressalta que a ativação do giro frontal inferior direito, que 

abrange porções das regiões dorsolateral, orbitofrontal e ventromedial do córtex pré 

frontal possui papel fundamental na inibição de respostas. O controle inibitório é uma 

função de controle cognitivo, responsável por inibir tendências inapropriadas de 

respostas a determinados estímulos. 

Todas estas manifestações contribuem de forma relevante para a 

incapacidade e deterioração da qualidade de vida do paciente, assim como do seu 

cuidador, representando um grande desafio de diagnóstico e abordagem terapêutica, 

dada a sobreposição frequente de sintomas, bem como a ausência de escalas                   

e critérios diagnósticos específicos. Acresce o fato de não existir, atualmente, 

nenhuma recomendação com elevado nível de evidência no tratamento, tendo este 

que ser adaptado a cada caso. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Geral:  

Identificar e descrever sintomas associados aos transtornos de controle 

dos impulsos e outros comportamentos compulsivos em pacientes com doença de 

Parkinson em uso prolongado de levodopa.   

 

2.2 Específicos:  

• Estabelecer a incidência dos transtornos do controle dos impulsos              

e outras compulsões nos pacientes com doença de Parkinson.  

• Descrever as características clínicas e farmacológicas dos indivíduos 

com doença de Parkinson portadores dos transtornos do controle dos impulsos             

e compulsões; 

• Determinar a prevalência dos transtornos do controle dos impulsos                  

e outras compulsões em pacientes portadores de doença de Parkinson em uso 

prologado de levodopa. 



46 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Desenho e população do estudo  

 

Trata-se de estudo de caso sobre os transtornos de controle dos impulsos 

e outros comportamentos compulsivos em pacientes com doença de Parkinson.              

Os pacientes foram examinados no ambulatório do Hospital Getúlio Vargas, 

Departamento de Neurologia Universidade Federal do Piauí, em Teresina (PI).  

Foram avaliados 43 pacientes em terapia antiparkinsoniana com levodopa 

há mais de 05 (cinco) anos, sem distinção de idade, gênero, nível de instrução ou 

demais características sociodemográficas ou funcionais do ponto de vista auditivo  

ou visual. Pacientes com sinais ou sintomas que sugerem parkinsonismo atípico, 

demência ou realização de cirurgia estereotáxica foram excluídos.  

Foram incluídos pacientes que preencheram os critérios diagnósticos para 

doença de Parkinson. Atualmente, os critérios do Banco de Cérebros da Sociedade 

de Parkinson do Reino Unido (London Brain Data Bank) são os mais utilizados para 

o diagnóstico. Com base nestes critérios, o paciente terá diagnóstico de doença             

de Parkinson se apresentar lentidão dos movimentos (bradicinesia), um critério 

necessário e pelo menos três critérios de suporte positivos.  

De acordo com este banco de dados, os critérios podem ser divididos  em 

três grupos: a) Critérios necessários para diagnóstico de doença de Parkinson 

(bradicinesia; e pelo menos um dos seguintes sintomas: rigidez muscular; tremor          

de repouso avaliado clinicamente; instabilidade postural não causada por distúrbios 

visuais, vestibulares, cerebelares ou proprioceptivos); b) Critérios negativos (excludentes) 

para doença de Parkinson (história de AVC de repetição; história de trauma craniano 

grave; história definida de encefalite; crises oculogíricas; tratamento prévio com 

neurolépticos; remissão espontânea dos sintomas; quadro clínico estritamente unilateral 

após três anos; paralisia supranuclear do olhar; sinais cerebelares; sinais autonômicos 

precoces; demência precoce; liberação piramidal com sinal de Babinski; presença de 
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tumor cerebral ou hidrocefalia comunicante; resposta negativa a altas doses de 

levodopa; exposição a metilfeniltetraperidinium), c) Critérios de suporte positivo para 

o diagnóstico de doença de Parkinson (três ou mais são necessários para o 

diagnóstico: início unilateral; presença do tremor de repouso; doença progressiva; 

persistência da assimetria dos sintomas; boa resposta a levodopa; presença de 

discinesias induzida por levodopa; resposta a levodopa por 5 anos ou mais; 

evolução clínica de 10 anos ou mais). 

 

3.2 Coleta de dados 

 

A seleção e o encaminhamento dos pacientes foram realizados por 

neurologista. Todos os sujeitos que aceitaram participar da pesquisa foram inicialmente 

submetidos a uma triagem inicial para verificar a pertinência com os critérios de 

inclusão e exclusão. Em caso de preenchimento dos critérios estabelecidos, foram 

informados sobre a natureza e objetivos do estudo e orientados a assinar um Termo 

de Consentimento Livre Esclarecido (anexo 1). 

Foi realizada entrevista com aplicação das escalas na presença do 

acompanhante – considerando a frequência da presença de quadro demencial,             

de mecanismos de negação, declínio de memória e disfunção executiva, com 

comprometimento da evocação de recordações – para obter informações detalhadas 

da história da doença, características clínicas, do tratamento antiparkinsoniano             

e suas complicações, comorbidades, fenômenos não motores, história familiar e 

drogas usadas.  

O procedimento de investigação foi realizado pela própria pesquisadora, 

Psicóloga treinada para manter o mesmo padrão na aplicação e correção das escalas. 

Os pacientes foram avaliados em uma sessão, com duração de cerca de uma hora e 

trinta minutos, conforme o nível de dificuldade de cada paciente, por ocasião da sua 

consulta de rotina com o neurologista. A gravidade da doença  foi avaliada através 

das escalas Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) e da escala de 

Schwab e England. A avaliação cognitiva foi baseada na escala SCOPA. 
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A Escala unificada de avaliação da doença de Parkinson (UPDRS) foi 

criada em 1987, sendo recentemente reavaliada e modificada, atualmente utilizada 

para monitorar a progressão da doença e a eficácia do tratamento medicamentoso.  

Avalia os sinais, sintomas e determinadas atividades por meio do auto relato e da 

observação clínica. É composta por 42 itens, divididos em quatro partes: atividade 

mental, comportamento e humor; atividades de vida diária; exploração motora e 

complicações da terapia medicamentosa. A pontuação em cada item varia de 0 a 4, 

sendo que o valor máximo indica maior comprometimento pela doença e o valor 

mínimo indica tendência à normalidade.    

A escala de Schwab e England analisa em porcentagem o grau de 

dependência dos pacientes, especialmente no que se refere à independência para 

as atividades da vida diária. Essa escala foi avaliada com a presença do cuidador, 

considerando que o paciente tende a subestimar sua incapacidade. 

A escala SCOPA (Scale of Outcomes of Parkinson Disease, SCOPA-COG) 

avalia a função cognitiva em pacientes com DP, medindo os seguintes domínios: 

aprendizado, atenção, funções executivas, funções visuoespaciais e de memória. 

Para avaliação do controle dos impulsos e compulsões foi aplicado o 

Questionário para Transtornos Impulsivos-Compulsivos na Doença de Parkinson 

(QUIP – Questionnaire for Impulsive-Compulsive Disorders in Parkinson’s Disease), 

que apresenta duas versões: uma completa (QUIP) e outra, curta (QUIP-C). Ambas 

reúnem questões para a identificação em conjunto das mais comuns formas de TCI 

(hipersexualidade, jogo patológico, compra compulsiva, compulsão alimentar), 

punding e Síndrome de Desregulação Dopaminérgica (SDD). Neste estudo foi 

aplicada a versão curta, por ser mais simples e de aplicação mais rápida. O QUIP-C  

é composto de 13 questões, sendo 2 questões para avaliação dos TCI, 1 questão 

para hobismo, 1 para punding, 1 para walkabout e 2 para SDD. Em caso de resposta 

positiva para qualquer uma das questões, confirma-se a presença do transtorno.  

Essas escalas avaliam desde a condição clínica geral, incapacidades, 

função motora e mental até a qualidade de vida dos pacientes. Tais instrumentos 

são importantes tanto clínica quanto cientificamente, pois permitem monitorar a 

progressão da doença e a eficácia de tratamentos e de drogas. 
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3.3 Análise estatística  

 

Foi realizada análise descritiva das variáveis, cujos dados foram apresentados 

considerando a média, valores mínimos e máximos, frequência e porcentagem. 

Foi analisado separadamente qualquer manifestação de TCI; a exemplo de 

hobismo; punding; e/ou qualquer comportamento compulsivo, incluindo walkabout, 

hipersexualidade e zoofilia. 

 

3.4 Aspectos éticos 

 

A pesquisa foi realizada com base nas normas e diretrizes estabelecidas 

pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que preconiza o respeito 

aos princípios bioéticos de beneficência, não maleficência, autonomia, justiça e 

precaução contra danos. 

As atividades no campo de pesquisa foram submetidas ao Departamento 

de Fisiologia e Farmacologia Clínica, sendo iniciados após apreciação e liberação             

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

CAAE 50860815.0.0000.5054 (apêndice 4). 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado pelos 

entrevistados, após explicitação clara e leitura prévia do seu conteúdo, permitindo 

dessa forma que os mesmos optassem livremente por aceitar ou não participar do 

estudo.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1 Dados demográficos 

 

Foram avaliados 43 pacientes em terapia antiparkinsoniana com levodopa 

há mais de 05 (cinco) anos, atendidos no ambulatório do Hospital Getúlio Vargas, 

Departamento de Neurologia Universidade Federal do Piauí, em Teresina (PI).  

Destes, 25 (58,2 %) eram do sexo masculino e 18 (41,8%) feminino. A idade média 

dos pacientes foi de 62,9 anos, com variação de 26 a 79 anos. O tempo médio de 

doença foi de 10,3 anos, variando de 21 a 07 anos. A maioria é procedente do Piauí 

(53,4%), seguido de pacientes vindos do Maranhão (18,6%), Tocantins (13,9%), 

Pará (11,6%) e Ceará (2,5%). Em relação ao estado civil, 27 (62,8%) dos pacientes 

eram casados, 11 (25,6%) solteiros e 05 (11,6%) viúvos. 13,9% possuía padrão de 

história familiar de DP. Das comorbidades mais relatadas destacam-se a hipertensão 

arterial (44,2%), depressão (11,6%) e diabetes melitus (4,6%). 05 (11,6%) pacientes 

com DP relataram passado de tabagismo. 

Tabela 1. Distribuição dos pacientes com doença de Parkinson em uso prolongado 

de levodopa segundo dados demográficos. 

DADOS DEMOGRÁFICOS TOTAL % 

SEXO 

Masculino  25 58,2 

Feminino  18 41,8 

PROCEDÊNCIA 

Piauí  23 53,4 

Maranhão  08 18,6 

Tocantins  06 13,9 

Pará  05 11,6 

Ceará  01 2,5 

Fonte: Dados da Pesquisa. Teresina (PI), 2015. 
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Estes dados são semelhantes ao que é descrito na literatura. Estudos 

epidemiológicos mostram aumento da incidência da doença de acordo com a idade, 

crescendo rapidamente após a quinta década. É considerada a segunda maior 

causa de doença neurodegenerativa depois da doença de Alzheimer, estando 

presente em até 1% da população após os 65 anos de idade, chegando a 4 a 5%  

da população acima dos 85 anos (BARBOSA, 2005; CAIXETA, 2009; MIRANDA, 

2009; MENESES, TEIVE, 2012). 

Coelho (2015) comenta que a idade de início dos sintomas é, em média 

de 55 anos, sendo mais comum no sexo masculino, com uma razão de homens para 

mulheres de 3:2. A incidência aumenta com a idade avançada, e estima-se que um, 

em cada três adultos acima dos 85 anos, terá essa doença. 

Saito (2011) considera que, a mudança de perfil epidemiológico que 

passa o Brasil, com a população envelhecendo tenha influência direta nesse 

cenário. Estima-se que 19,6 milhões de brasileiros (10,2%), têm idade igual ou 

superior a 60 anos, sendo considerados idosos. Projeções indicam que no ano de 

2020, o país será o sexto do mundo em número de idosos, com um contigente 

superior a 30 milhões de pessoas. Com o aumento da população idosa, amplia-se 

também o número de doenças crônicas associadas ao envelhecimento. 

Campos Sousa (2013) cita que nas últimas décadas, no Brasil, o crescimento 

da população de idosos fez com que aumentasse o impacto da DP em termos de 

saúde pública. Para o autor, a frequência da doença é melhor demonstrada pelas 

estimativas de incidência. Os estudos de prevalência tendem a subestimar a 

frequência, devido à mortalidade por outras doenças em idosos. A incidência média 

anual encontrada em 32 anos de pesquisa foi de 18 por 100.000 habitantes por ano. 

Tem sido estimado que uma pessoa em cada quarenta irá desenvolver a doença. 

De acordo com Tumas (2015), os sintomas da doença se iniciam, mais 

frequentemente, após os 50 anos de idade, porém os mais jovens não estão livres 

da doença. Quando aparecem antes dessa idade, a doença é classificada como de 

início precoce. Se os sintomas surgem antes dos 21 anos, a doença ou a síndrome 

parkinsoniana é chamada de doença de Parkinson Juvenil. 
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Para Azevedo e Cardoso (2009), a prevalência da DP é estimada em cem 

a duzentos casos para cada cem mil pessoas. Atinge 1% dos americanos acima              

de 50 anos e vem somando 50 mil novos casos por ano. Estima-se uma incidência 

de 1/400 para a população como um todo e 1/200 para a população a partir de           

40 anos de idade. As porcentagens variam de país para país, mas acredita-se que 

estas variações não possuem relação com diferenças étnicas e/ou geográficas.          

No Brasil, estudos recentes mostram que 3,4 % da população acima de 64 anos de 

idade têm doença de Parkinson. 

Campos Sousa (2013) relata que a taxa de prevalência depende da idade 

da população estudada, sendo estimada em 0,35% em maiores de 40 anos;       

cerca de 1% nos maiores de 60 anos e 2% nos que estão acima dos 80 anos.                  

Nos Estados Unidos foi encontrada uma taxa de 120 a 180 por 100.000 pessoas              

na população branca e em negros. Na Europa, a prevalência encontrada foi de 160 

por 100.000. As diferenças marcantes na prevalência em outros lugares do mundo 

podem refletir diferenças na sobrevida, no reconhecimento e no diagnóstico da 

doença ou na utilização de serviços de saúde. No Brasil não há estimativas de 

consenso. Estima-se que a doença acomete preferencialmente pessoas na faixa etária 

entre 40 a 70 anos, com frequência maior entre os homens, iniciando frequentemente 

após os 60 anos. De 5 a 10% dos pacientes tem sintomas antes dos 40 anos. 

Segundo Gouveia (2008) a doença de Parkinson é aproximadamente 

duas vezes mais frequente no sexo masculino. Entretanto, as razões da evidente 

variação da prevalência entre grupos étnicos assim como as razões da disparidade 

da sua distribuição geográfica permanecem pouco claras.  

O componente familiar na DP foi inicialmente descrito por Leroux no ano de 

1880, embora esse fato também seja atribuído a Gowers com a descrição em 1900.   

Para Camargos (2008) cerca de 10% dos casos de DP têm padrão de herança familiar. 

A doença é esporádica, porém o parkinsonismo primário, decorrente de defeitos 

genéticos específicos, tem sido encontrado em casos diagnosticados como DP. 

Genes causadores da doença são identificados em 2 a 3% de todos os casos,          

com clara evidência que fatores etiológicos variam na dependência de contexto 

geográfico e hereditário.  
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4.2 Doença de Parkinson e Transtornos do Controle dos Impulsos 
 
4.2.1 Escala de Schwab and England Activities of Daily Living 

 

A escala de Schwab and England Activities of Daily Living mostra na 

tabela 2 que 2,3 % dos pacientes avaliados eram completamente independentes, 

capazes de realizar atividades rotineiras sem lentidão, dificuldade ou prejuízo,       

não percebendo dificuldades, sendo considerados essencialmente normais.            

4,6% eram capazes de realizar atividades rotineiras, porém com algum grau de 

lentidão, dificuldade e prejuízo funcional, podendo tomar o dobro do tempo para tal, 

já começando perceber suas dificuldades. 11,7% eram independentes para maioria 

das atividades, embora tomassem cerca do dobro do tempo para a realização das 

atividades, já consciente das dificuldades. 13,7% apresentava maior dificuldade na 

realização de atividades da vida diária, com algumas atividades tomando de três a 

quatro vezes mais tempo, podendo tomar grande parte do dia. O mesmo percentual, 

(13,7%) apresentava algum grau de dependência, podendo realizar a maioria         

das tarefas com muita lentidão, dificuldade e prejuízo, com algumas atividades 

impossíveis de realizar. Em igual percentual (16,3%) eram, respectivamente,          

mais dependentes, necessitando de auxílio, com dificuldade em todas as atividades;          

e muito dependente, podendo auxiliar nas atividades rotineiras, porém necessitando 

auxílio. 9,4% apresentava esforço ocasionalmente (porém não sempre) realizava ou 

iniciava alguma atividade sozinho, necessitando de muito auxílio. 6,9% não realizava 

nada sozinho, podendo auxiliar muito pouco em algumas atividades. 4,7% eram 

totalmente dependente e incapaz de auxiliar nas atividades de rotina. 

De acordo com Saito (2011), estima-se que cerca de 50% dos portadores 

de DP só descobrem a doença em seus estágios mais avançados, uma vez que ela 

se instala sem sintomas iniciais claramente perceptíveis. O início costuma ser 

insidioso, e dificilmente o portador identifica o momento exato em que notou alguma 

mudança; geralmente parentes ou pessoas próximas que percebem alterações sutis. 

Em situação normal, o equilíbrio dos eventos inibitórios e excitatórios nos núcleos  

da base e no córtex motor permitem a manutenção da postura e do movimento 

normal. Quando este equilíbrio é prejudicado, sobrevêm sinais e sintomas motores, 

característicos da doença, com suas consequentes limitações, de acordo com sua 

progressão bem como de diferentes fatores individuais. 
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Tabela 2. Distribuição dos pacientes segundo escala de Schwab and England 

Activities of Daily Living. 

SCHWAB AND ENGLAND PONTUAÇÃO  % 

100% – Completamente independente. É capaz de realizar 
atividades rotineiras sem lentidão, dificuldade ou prejuízo. 
Não percebe as dificuldades. Essencialmente normal.  

01 2,3 

90% – Completamente independente. Capaz de realizar 
atividades rotineiras, porém com algum grau de lentidão, 
com dificuldade e prejuízo funcional.  Pode tomar o dobro 
do tempo. Começa a perceber suas dificuldades.  

02 4,6 

80% – Independente para maioria das atividades rotineiras.             
Leva aproximadamente dobro do tempo na realização das 
mesmas. Consciente das dificuldades e lentificação.  

05 11,7 

70% – Não é completamente independente. Tem maior 
dificuldade na realização de atividades rotineiras. Algumas 
atividades rotineiras levam de 3 a 4 vezes mais tempo. 
Pode tomar grande parte do dia para realização dessas 
atividades.  

06 13,9 

60% – Algum grau de dependência. Pode realizar a maioria 
das atividades rotineiras, porém com muita lentidão, 
dificuldade e prejuízo funcional. Erros; algumas atividades 
são impossíveis.  

06 13,9 

50% – É mais dependente. Necessita de auxílio na metade 
das atividades rotineiras. Dificuldades em todas atividades.  

07 16,3 

40% – Muito dependente. Pode auxiliar nas atividades 
rotineiras, porém necessitando auxílio em quase todas.  

07 16,3 

30% – Com esforço ocasionalmente (porém não sempre) 
realiza ou inicia algumas atividades sozinho. Necessita de 
muito auxílio.  

04 9,4 

20% – Não realiza nada sozinho. Pode auxiliar muito pouco 
em algumas atividades da rotina. 

03 6,9 

10% – Totalmente dependente e incapaz de auxiliar em 
atividades rotineiras. 

02 4,7 

0% – Funções vegetativas tais como deglutição e controle 
vesical e intestinal não são funcionantes. Restrito ao leito.  

0 0 

Fonte: Dados da Pesquisa. Teresina (PI), 2015. 
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4.2.2. Escala UPDRS 

A Escala Unificada de Avaliação da doença de Parkinson (UPDRS) avalia 

os sinais, sintomas e determinadas atividades dos pacientes por meio do auto relato 

e observação clínica, sendo dividida em subitens: atividade mental, comportamento 

e humor; atividades de vida diária; exploração motora e complicações da terapia 

medicamentosa.  

Ao observarmos o disposto na tabela 3, que apresenta os dados obtidos 

na escala UPDRS, no que diz respeito ao subitem cognição, comportamento            

e humor, quanto ao prejuízo intelectual, mostra que 37,2% dos pacientes da 

pesquisa apresentavam moderada perda de memória, com desorientação e 

dificuldade moderada para resolver problemas complexos, leve, mas definitivo 

prejuízo funcional na realização das tarefas domésticas, necessitando ajuda 

ocasionalmente.  

Alteração do pensamento, com sonhos vívidos / sonhando acordado foi 

relatado por 67,5% dos pacientes. A depressão estava ausente para 34,8% destes. 

Foram registrados períodos de tristeza ou culpa maior que o normal, nunca 

persistindo por dias ou semanas (51,2%). 11,6% dos pacientes relatou episódio              

de depressão persistente, com sintomas vegetativos (insônia, anorexia, perda peso            

e interesse). A motivação e iniciativa mostravam-se comprometidas, com 67,5% 

referindo perda do interesse maior que o usual. 

Ao considerar o subitem atividades da vida diária evidenciou-se: 

moderado comprometimento da fala (44,2%); presença de sialorréia (salivação);         

leve, mas definido excesso de saliva na língua, podendo “babar” durante o sono; 

raramente se afogando ao engolir (39,6%); caligrafia moderadamente lenta, letra 

reduzida, embora todas as palavras fossem legíveis (53,6%); dificuldade para         

cortar alimentos e manusear utensílios, um tanto quanto vagaroso ou desajeitado,             

mas sem necessitar de auxílio (32,6%); moderada dificuldade ao trocar de roupa, 

ocasionalmente auxiliado com botões e ao colocar os braços nas mangas (42%); 

58,3% necessitavam auxílio para tomar banho ou muito vagaroso nos cuidados            

de higiene pessoal; ao trocar de posição na cama e arrumar os lençóis vira-se na 

cama e ajusta o lençol sozinho, mas tem grande dificuldade (58,3%).  
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Ao avaliar a existência de quedas, não relacionadas ao “congelamento”, 

67,5% dos pacientes relatou que ocasionalmente cai, menos de uma vez por dia; 

62,8% afirmou que raramente ocorre “congelamento” quando caminha; pode ter 

hesitação inicial; dificuldade moderada na marcha, mas requer pouca ou nenhuma 

assistência (62,9%); tremor moderado, aborrecendo o paciente (67,6%).  

Quando analisada a presença de sintomas sensoriais relacionados ao 

parkinsonismo, 62,9% referiu que às vezes tem amortecimentos, formigamentos ou 

dor leve. 

No que diz respeito aos sinais e sintomas avaliados no subitem exame 

motor, observou-se que os portadores de DP apresentaram valores que indicam 

haver comprometimento de leve a moderado na maioria da amostra pela existência 

de limitação em função de sintomas motores.  

44,2 % dos pacientes apresentavam fala com leve perda da expressão, 

dicção e/ou volume e o mesmo percentual (44,2%) expressão facial com mínima 

hipomímia [“face de pôquer”]. 39,5% relatou presença de leve tremor de repouso; 

tremor postural e de ação das mãos moderado em amplitude e presente com a ação 

(62,7%). 

67,7% dos pacientes referiu rigidez (movimento passivo articulações 

maiores com o paciente relaxado em posição sentada, ignorando a roda dentada); 

46,5% citou presença de finger taps (bater o polegar com o dedo indicador em 

rápida sucessão com a maior amplitude possível, em cada mão separadamente).  

72,1% relatou a presença de movimentos manuais (abrir e fechar as 

mãos sucessivamente e rapidamente com a maior amplitude possível, cada mão 

separadamente) moderadamente prejudicado, com presença de cansaço nítido e 

inicial e pausas ocasionais no movimento.  

65,1% citou existência de movimentos rápidos alternantes das mãos 

(movimentos de pronação-supinação das mãos, verticalmente ou horizontalmente, 

com a maior amplitude, mão separadamente). A agilidade das pernas (bater 

sucessivamente e rapidamente o calcanhar no chão, erguendo totalmente a perna, 
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com amplitude de aproximadamente de 8 cm) moderadamente prejudicado, cansaço 

nítido e inicial, pausas ocasionais no movimento foi citada por 60,5% dos pacientes. 

46,5% dos pacientes referiu que ao levantar-se da cadeira (de metal ou 

madeira, reto, com os braços mantidos cruzados) o fazia de forma lenta, podendo 

necessitar mais que uma tentativa; postura moderadamente inclinada, definidamente 

anormal, podendo estar ligeiramente inclinada (55,8%). 

69,9% apresentavam marcha e caminhada com dificuldade, requerendo 

pouca ou nenhuma assistência, podendo ter alguma festinação, passos curtos ou 

propulsão. A estabilidade postural (resposta ao súbito deslocamento posterior 

produzido por puxada nos ombros enquanto está de pé com os olhos abertos e os 

pés ligeiramente separados, podendo ser repetido algumas vezes a manobra)           

com retropulsão,  mas voltando à posição original sem auxílio foi referido por 46,5% 

dos sujeitos avaliados. 

Bradicinesias e hipocinesias corporais (combinando lentificação, 

hesitação, diminuição do balanço dos braços, pequena amplitude e pobreza dos 

movimentos em geral) com leve grau de lentificação e pobreza dos movimentos 

(anormal) e redução da amplitude foi citada por 65,2% dos pacientes. 

Ao avaliar o subitem complicações da terapia pode-se observar que as 

discinesias estavam presentes com o paciente acordado entre 26 e 50% do tempo 

para 48,9% dos pacientes; sendo estas discinesias consideradas como levemente 

incapacitantes para 58,2% e levemente dolorosa para 48,8% dos sujeitos avaliados. 

86,1% dos pacientes referiu presença de distonia no início da manhã.                  

No que diz respeito à existência de flutuações clínicas, 100% dos pacientes 

consideraram que os períodos off não eram previsíveis (portanto imprevisíveis para 

todos), surgindo repentinamente, em questão de segundos. 79,2% citam entre 26 e 

50% proporção do dia acordado em que ficam off, em média. 

Apenas 23,2% referiram episódios de anorexia, náuseas ou vômitos. 

27,9% dos pacientes citaram presença de algum distúrbio do sono, como hipersonia 

ou insônia e 13,9% tinham ortostase sintomática. 
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Tabela 3. Distribuição dos pacientes com doença de Parkinson em uso prolongado 

de levodopa segundo escala UPDRS. 

I. COGNIÇÃO, COMPORTAMENTO E HUMOR TOTAL  % 

PREJUÍZO INTELECTUAL 

Nenhum  02 4,6 

Leve. Consistente perda de memória, com lembrança parcial dos eventos e 
sem outras dificuldades 

13 30,2 

Moderada perda de memória, com desorientação e dificuldade moderada 
para resolver problemas complexos. Leve mas definitivo prejuízo na 
realização das tarefas domésticas, necessitando ajuda ocasionalmente 

16 37,2 

Perda severa de memória com desorientação no tempo e frequentemente no 
espaço. Total prejuízo na resolução de problemas 

10 23,2 

Total perda de memória, mas com orientação preservada somente para 
pessoa. Incapaz de realizar julgamentos ou solucionar problemas. Necessita 
muito auxílio nos cuidados pessoais. Não pode sair sem acompanhante 

02 4,6 

ALTERAÇÃO DO PENSAMENTO 

Não  03 6,9 

Sonhos vívidos / sonhando acordado  29 67,5 

Alucinações "benignas" com "insight” / discernimento retido 01 2,4 

Alucinações ou ilusões ocasionais ou frequentes, sem “insight”, podendo 
interferir com as atividades de vida diária 

08 18,6 

Alucinações persistentes, ilusões ou psicoses elaboradas. Inabilidade para 
cuidar de si 

02 4,6 

DEPRESSÃO 

Ausente  15 34,8 

Períodos de tristeza ou culpa maior que o normal, nunca persiste por dias ou 
semanas 

22 51,2 

Depressão persistente (uma semana ou mais)  01 2,4 

Depressão persistente, sintomas vegetativos (insônia, anorexia, perda peso 
e interesse)  

05 11,6 

Depressão persistente com sintomas vegetativos e pensamentos suicidas 0 0 

MOTIVAÇÃO / INICIATIVA 

Normal  03 6,9 

Perda do interesse maior que o usual; mais passivo 29 67,5 

Perda da iniciativa ou desinteresse em atividades eletivas (fora da rotina) 01 2,4 

Perda de iniciativa ou desinteresse em atividades do dia a dia (rotineiras) 10 23,2 

Retraído/ Isolacionismo, completa perda da motivação 0 0 
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II. ATIVIDADE DE VIDA DIÁRIA TOTAL  % 

FALA 

Normal 0 0 
Levemente afetada, porém sendo compreendida sem dificuldade 19 44,2 
Moderadamente afetada. Às vezes pede para repetir as declarações  10 23,3 
Severamente afetada. Pede constantemente para repetir as declarações 
para que sejam compreendidas 

12 27,9 

Ininteligível na maior parte do tempo 02 4,6 

SALIVAÇÃO 

Normal 02 4,6 
Leve mas definido excesso de saliva na língua; podendo "babar" durante              
o sono  

27 62,8 

Moderado excesso de saliva; podendo "babar" um pouco 01 2,4 
Marcado excesso de saliva com alguma "baba"  11 25,6 
"Babando" muito, necessitando constantemente de lenço ou toalha 02 4,6 

AO ENGOLIR 

Normalmente  02 4,6 
Se afogando raramente 17 39,6 
Ocasionalmente se afogando 12 27,9 
Necessitando alimento macios 12 27,9 
Necessitando de Sonda NG ou Gastrostomia para alimentar-se 0 0 

CALIGRAFIA 

Normal 0 0 
Caligrafia um pouco vagarosa e letra reduzida de tamanho 3 6,9 
Moderadamente lenta com caligrafia reduzida, porém todas as palavras           
são legíveis 

23 53,6 

Severamente afetada; nem todas as palavras são legíveis 11 25,6 
A maioria das palavras não são legíveis 06 13,9 

AO CORTAR ALIMENTOS E MANUSEAR UTENSÍLIOS  

Normal 0 0 
Um tanto quanto vagaroso ou desajeitado, mas sem necessitar de auxílio 14 32,6 
Pode cortar maior parte da comida, de modo vagaroso e desajeitado; 
algumas vezes necessita auxílio 

12 27,9 

A comida tem que ser cortada por alguém, mas pode alimentar-se 
lentamente 

11 25,6 

Necessita ser alimentado 06 13,9 

AO TROCAR DE ROUPA  

Normalmente 0 0 
Um tanto quanto vagaroso, mas sem necessitar de auxílio 13 30,2 
Ocasionalmente auxiliado com botões, coloca os braços nas mangas 18 42,0 
Muita necessidade de auxílio, podendo fazer algumas coisas sozinho 10 23,2 
Necessita ser vestido 02 4,6 

HIGIENE PESSOAL  

Normal 0 0 
Um tanto quanto vagaroso, mas sem necessitar de auxílio 06 13,9 
Necessita auxílio para tomar banho; muito vagaroso nos cuidados de higiene 25 58,3 
Requer ajuda para escovar os dentes, tomar banho, pentear os cabelos, indo 
ao banheiro 

10 23,2 

Cateter de Foley ou outros auxílios mecânicos 02 4,6 
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AO TROCAR DE POSIÇÃO NA CAMA E ARRUMAR OS LENÇÓIS  

Normal 0 0 

Um tanto quanto vagaroso, mas sem necessitar de auxílio 04 9,3 

Vira-se na cama e ajusta os lençóis sozinho, mas tem grande dificuldade  25 58,3 

É capaz de iniciar a tentar, mas não se vira ou ajusta os lençóis sozinho 12 27,9 

Não consegue executar, realizado por outra pessoa 02 4,6 

QUEDAS [NÃO RELACIONADAS AO "CONGELAMENTO"]  

Nunca 0 0 

Raramente tem quedas 02 4,6 

Ocasionalmente cai, menos de uma vez por dia 29 67,5 

Quedas cerca de uma vez por dia 12 27,9 

Quedas mais que uma vez por dia 0 0 

"CONGELAMENTO" QUANDO CAMINHA  

Nunca 0 0 
Raramente ocorre “congelamento” quando caminha; pode ter hesitação 
inicial 

27 62,8 

Ocasionalmente ocorre “congelamento” quando caminha 10 23,2 
Frequentemente há “congelamento”. Ocasionalmente cai por “congelamento” 04 9,3 
Frequentemente cai por “congelamento” 02 4,6 

MARCHA 

Nunca 0 0 

Dificuldade leve. Pode não balançar braços ou arrastar pernas (marcha arrastada) 04 9,3 

Dificuldade moderada, mas requer pouca ou nenhuma assistência 27 62,9 
Distúrbio severo da marcha, necessitando de auxílio 10 23,2 
Não pode caminhar, mesmo com auxílio 02 4,6 

TREMOR 

Ausente  0 0 

Leve e raramente presente  02 4,6 

Moderado; aborrecendo o paciente 29 67,6 

Severo; interferindo com muitas atividades 10 23,2 

Marcado; interferindo com a maioria das atividades 02 4,6 

SINTOMAS SENSORIAIS RELACIONADOS AO PARKINSONISMO 

Ausente 0 0 

Às vezes tem amortecimentos, formigamentos, ou dor leve  27 62,9 

Frequentemente tem amortecimentos, formigamento ou dor; sem no entanto 

produzir estresse 

04 9,3 

Frequentemente tem sensações dolorosas 10 23,2 

Dor excruciante 02 4,6 
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III. EXAME MOTOR N0.  % 

FALA 

Normal 0 0 
Leve perda da expressão, dicção e/ou volume 19 44,2 
Monótona, inarticulada, mas compreensível; moderadamente prejudicada 10 23,2 
Marcadamente prejudicada, difícil de compreender 12 27,9 
Ininteligível 02 4,6 

EXPRESSÃO FACIAL  

Normal 02 4,6 
Mínima hipomímia, podendo ser “face de pôquer” 19 44,2 
Leve mas definida diminuição anormal da expressão facial 12 27,9 
Moderada hipomímia; lábios separados algumas vezes 09 20,9 
Facies em máscara ou fixa com severa ou completa perda da expressão 
facial; lábios separados mais de 0.5 cm 

01 2,3 

TREMOR DE REPOUSO 

Ausente 0 0 
Leve e raramente presente 17 39,5 
Leve em amplitude e persistente ou moderado na amplitude, 
intermitentemente presente 

12 27,9 

Moderada amplitude e presente a maior parte do tempo 10 23,2 
Marcada amplitude e presente a maior parte do tempo 04 9,3 

TREMOR POSTURAL E DE AÇÃO DAS MÃOS  

Ausente 0 0 
Leve, presente com a ação 04 9,3 
Moderado em amplitude, presente com a ação 27 62,7 
Moderado em amplitude, postural e de ação 10 23,2 
Marcado em amplitude, interferindo com a alimentação 02 4,6 

RIGIDEZ [movimento passivo articulações maiores com o paciente relaxado em posição sentada, 
ignore a roda denteada]  

Ausente 0 0 
Leve ou detectável só quando ativado por outros movimentos 04 9,3 
Leve a moderada 29 67,4 
Marcada, mas total extensão de movimentos obtida facilmente 07 16,3 
Severa, total extensão de movimentos obtida com dificuldade 03 6,9 

FINGER TAPS [paciente bate o polegar com o dedo indicador em rápida sucessão com a maior 
amplitude possível, cada mão separadamente] 

Normal 0 0 
Um tanto quanto lento e/ ou reduzido na amplitude 20 46,5 
Moderadamente prejudicado. Cansaço definido e inicial. Pode apresentar 
pausas ocasionais durante o movimento 

13 30,2 

Prejuízo severo. Hesitação ao iniciar ou pausas no movimento continuado 06 13,9 
Dificilmente pode executar a tarefa 04 9,3 

MOVIMENTOS MANUAIS [abre e fecha as mãos sucessivamente e rapidamente com a maior 
amplitude possível, cada mão separadamente]  

Normal  0 0 
Levemente lento e/ ou reduzido na amplitude 02 4,6 
Moderadamente prejudicado. Cansaço nítido e inicial. Pausas ocasionais no 
movimento 

31 72,1 

Prejuízo severo. Frequente hesitação ou pausas no movimento continuado 06 13,9 
Dificilmente pode executar a tarefa 04 9,3 



62 

MOVIMENTOS RÁPIDOS ALTERNANTES DAS MÃOS  

Normal  0 0 
Levemente lento e/ ou reduzido na amplitude 03 6,9 
Moderadamente prejudicado. Cansaço nítido e inicial. Pausas ocasionais no 
movimento 

28 65,1 

Prejuízo severo. Hesitação ao iniciar ou pausas no movimento continuado 10 23,2 
Dificilmente pode executar a tarefa 02 4,6 

AGILIDADE DAS PERNAS  

Normal 0 0 
Levemente lento e/ ou reduzido na amplitude 02 4,6 
Moderadamente prejudicado. Cansaço nítido e inicial. Pausas ocasionais no 
movimento 

26 60,5 

Prejuízo severo. Frequente hesitação ao iniciar ou pausas no movimento 
continuado 

13 30,3 

Dificilmente pode executar a tarefa 02 4,6 

AO LEVANTAR-SE DA CADEIRA  

Normal  0 0 
Lento; ou pode necessitar mais que uma tentativa 20 46,5 
Impulsiona-se com os braços da cadeira 13 30,2 
Tende cair para trás, mas pode levantar sem auxílio 06 13,9 
Sem capacidade de levantar sem auxílio 05 9,3 

POSTURA  

Normalmente ereto 0 0 
Não fica totalmente ereto, postura levemente inclinada. Poderia ser normal 
para idosos 

09 20,9 

Moderadamente inclinado, definidamente anormal; pode estar ligeiramente 
inclinado 

24 55,8 

Postura severamente inclinada com cifose; Moderadamente inclinado para 
um lado 

06 13,9 

Marcada flexão com extrema anormalidade de postura 04 9,3 

MARCHA  

Normal  0 0 
Caminha lentamente, pode ter marcha arrastada com passos curtos, mas 
sem festinação (acelerando os passos) ou propulsão 

03 6,9 

Caminha com dificuldade, mas requer pouca ou nenhuma assistência; pode 
ter alguma festinação, passos curtos ou propulsão 

30 69,9 

Severo distúrbio da marcha, necessitando auxílio 06 13,9 
Não pode caminhar, mesmo com auxílio 04 9,3 

ESTABILIDADE POSTURAL  

Normal  0 0 
Retropulsão, mas volta à posição original sem auxílio 20 46,5 
Ausência de resposta postural, podendo cair se não for amparado 13 30,3 
Muito instável, tende a perder o equilíbrio espontaneamente 06 13,9 
Não consegue parar sem auxílio 04 9,3 

BRADICINESIAS E HIPOCINESIAS CORPORAIS  

Sem 0 0 
Mínima lentificação, movimento “deliberado”; poderia ser normal para 
algumas pessoas. Possivelmente amplitude reduzida 

06 13,9 

Leve grau de lentificação e pobreza dos movimentos. Redução da amplitude 28 65,2 
Moderada lentificação, pobreza ou diminuição da amplitude dos movimentos 05 11,6 
Marcada lentificação, pobreza ou diminuição da amplitude dos movimentos 04 9,3 
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IV. COMPLICAÇÕES DA TERAPIA TOTAL  % 

A. DISCINESIAS 
Duração: Qual a proporção do dia (acordado) em que as discinesias estão presentes? 
Nenhuma  0 0 
1-25%                 06 13,9 
26-50%                 21 48,9 
51-75%               14 32,6 
76-100%  02 4,6 

Incapacidade: o quanto as discinesias são incapacitantes? 
Não incapacitante 15 34,9 
Levemente incapacitante 25 58,2 
Moderadamente incapacitante 03 6,9 
Gravemente incapacitante 0 0 

Discinesias dolorosas: o quanto as discinesias são dolorosas?  
Nenhuma discinesia dolorosa 13 30,1 
Leve 21 48,8 
Moderada 06 13,9 
Grave 02 4,6 
Acentuada 01 2,3 

Presença de distonia no início da manhã 
Não  06 13,9 
Sim  37 86,1 

B. FLUTUAÇÕES CLÍNICAS  
Os períodos off são previsíveis? 
Não  43 100,0 
Sim  0 0 

Os períodos off são imprevisíveis? 
Não  0 0 
Sim  43 100,0 

Os períodos off surgem repentinamente, em questão de segundos?  
Não  0 0 
Sim  43 100,0 

Qual a proporção do dia acordado em que o paciente fica off, em média?  
Nenhuma 0 0 
1-25%                 06 13,9 
26-50%                 34 79,2 
51-75%               03 6,9 
76-100%  0 0 

C. OUTRAS COMPLICAÇÕES  
O paciente tem anorexia, náusea ou vômitos?  
Não  33 76,8 
Sim  10 23,2 

Algum distúrbio do sono, como hipersonia ou insônia?  
Não  31 72,1 
Sim  12 27,9 

O paciente tem ortostase sintomática? 
Não  37 86,1 
Sim  06 13,9 
Fonte: Dados da Pesquisa. Teresina (PI), 2015. 
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4.2.3 Escala SCOPA COG 

Conforme mostra a tabela 4, a escala SCOPA-COG apresentou valores 

totais com variação entre 11 e 96, média de 47,37 pontos, evidenciando alterações 

no perfil cognitivo dos pacientes com DP. Este achado corrobora com estudos que 

afirmam que a doença de Parkinson acarreta impacto nas funções cognitivas do 

portador, podendo demonstrar decréscimo desde os primeiros estágios, piorando com 

sua severidade, indicando que o declínio cognitivo influencia na capacidade funcional            

e na qualidade de vida dos pacientes (MATINEZ-MARTIN et al, 2011; DUNCAN, 

EARHART, 2011; LEROI et al, 2011; NAVARRO-PETERNELLA, MARCON, 2012). 

Melo et al (2007) salientam que pode-se observar alterações no domínio 

cognitivo em pacientes com sintomas iniciais da doença, ou seja, em doentes sem 

demência e com manifestações motoras leves. Déficits cognitivos nos domínios               

da memória e das funções executivas são encontrados em pessoas com DP sem 

demência, nas fases iniciais da enfermidade. Pacientes com DP sem demência 

demonstram dificuldade em compreensão de sentenças gramaticalmente complexas. 

Estudo com ressonância magnética funcional, demonstram que os pacientes 

com DP, sem demência, ao responderem a questões escritas, têm menor atividade 

neural nas regiões do estriado, da área pré frontal ânteromedial e do lobo temporal direito. 

A dificuldade na compreensão de frases, portanto, pode surgir por interrupção de redes 

neurais importantes para processos cognitivos (como memória operacional e velocidade 

de processamento de informação) implicados no entendimento de frases, pois as 

regiões encefálicas que integram esses processos são menos ativadas durante a 

compreensão gramatical. Algumas dessas regiões fazem parte do circuito fronto-

estriatotalâmico e a deficiência de neurotransmissores, como a dopamina, diminui a 

atividade desse circuito (MELO et al, 2007). 

Estudos indicam que algumas áreas seletivas da atenção estão mais bem 

preservadas que outras. O desempenho em testes de atenção, que dependem da 

velocidade de processamento cognitivo ou que requeiram que o paciente guie seus 

recursos de atenção, parece estar prejudicado. Indivíduos com DP não medicados 

demonstram dificuldade em mudar o foco de atenção quando submetidos a diferentes 

estímulos visuais. Drogas antiparkinsonianas reduzem esse déficit (MELO et al, 2007). 
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Hoje se sabe que, mesmo com o uso de medicamentos específicos e a 

possibilidade de complexas cirurgias para o tratamento da DP, a piora progressiva 

da doença é inevitável. Desta forma, os pacientes impreterivelmente irão apresentar 

limitações nas atividades físicas e restrições nas suas vidas diárias. 

Segundo Galhardo et al (2009) os pacientes parkinsonianos evoluem  

com dificuldade progressiva para realizar funções simples relacionadas às atividades            

da vida diária, tornando-se cada vez mais dependentes.  

Porém, ainda é incerto o efeito que o tempo de duração dos sintomas 

da DP exerce sobre as funções neurocognitivas. No entanto, é possível observar a 

relação entre o tempo de evolução da doença e o desempenho dos pacientes nos 

testes de memória, percepção e solução de problemas. Sendo a DP uma patologia 

progressiva é de se esperar que a piora progressiva das habilidades cognitivas 

ocorra com a evolução da doença. 

Werneck (2010) destaca que o acompanhamento clínico de parksonianos 

demonstra que a perda cognitiva é um sintoma constante, que ocorre desde                    

os primeiros anos da doença. Todavia, características individuais e fatores como 

idade no início da Doença de Parkinson, gravidade dos sintomas motores e as 

complicações medicamentosas podem influenciar na investigação. 

Estudos revelam que o comprometimento cognitivo é o principal fator de 

risco para demência. A causa específica ainda é mal compreendida, embora alguns 

estudos apontem que características individuais e os anos de evolução da doença 

são fatores de risco para o aparecimento destas manifestações (GOUVEIA, 2008; 

RODRIGUES, 2015). 

De acordo com Camargos (2008) quanto maior o comprometimento 

cognitivo, pior é a percepção de sua qualidade de vida, visto que estes indivíduos 

apresentam maior incapacidade e dependência.  

Assim, é importante identificar os fatores que mais influenciam nessa 

condição, reconhecendo a importância destes, para melhor direcionar a prática dos 

profissionais que atuam diretamente com os pacientes e suas famílias. 
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Tabela 4. Distribuição dos pacientes com doença de Parkinson em uso prolongado 

de levodopa segundo escala SCOPA cognitiva. 

SCOPA COGNITIVA PONTUAÇÃO  % 

Paciente 1 32 74,4 
Paciente 2 23 53,5 
Paciente 3 22 51,1 
Paciente 4 17 39,5 
Paciente 5 20 46,5 
Paciente 6 19 44,2 
Paciente 7 22 51,1 
Paciente 8 18 41,8 
Paciente 9 32 74,4 
Paciente 10 18 41,8 
Paciente 11 20 46,5 
Paciente 12 21 48,8 
Paciente 13 19 44,2 
Paciente 14 08 18,6 
Paciente 15 24 55,8 
Paciente 16 08 18,6 
Paciente 17 25 58,1 
Paciente 18 08 18,6 
Paciente 19 18 41,8 
Paciente 20 17 39,5 
Paciente 21 20 46,5 
Paciente 22 25 58,1 
Paciente 23 25 58,1 
Paciente 24 16 37,2 
Paciente 25 15 34,9 
Paciente 26 34 79,0 
Paciente 27 07 16,3 
Paciente 28 15 34,9 
Paciente 29 16 37,2 
Paciente 30 16 37,2 
Paciente 31 16 37,2 
Paciente 32 24 55,8 
Paciente 33 24 55,8 
Paciente 34 18 41,8 
Paciente 35 16 37,2 
Paciente 36 16 37,2 
Paciente 37 16 37,2 
Paciente 38 24 55,8 
Paciente 39 26 60,4 
Paciente 40 20 46,5 
Paciente 41 18 41,8 
Paciente 42 19 44,2 
Paciente 43 20 46,5 

Fonte: Dados da Pesquisa. Teresina (PI), 2015. 
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4.2.4 Questionário para Transtornos Impulsivos Compulsivos na DP (QUIP) 

 

As desordens neuropsiquiátricas apresentam peculiaridades incomuns             

às várias especialidades médicas. O limite que separa o normal do patológico nem 

sempre é claro quando se refere à personalidade, ao caráter e ao comportamento. 

Para tornar ainda mais complexa a questão, o diagnóstico psiquiátrico se baseia 

mais nos sintomas, consideradas informações subjetivas, do que em sinais palpáveis. 

Sintomas comportamentais, cognitivos e sensações subjetivas são difíceis de 

quantificar e dependem da capacidade do paciente em defini-los para que sejam 

compreendidos. 

A tabela 5 descreve os resultados da aplicação do questionário QUIP,  

que avalia a identificação em conjunto das formas mais comuns de TCI, mostrando 

resposta positiva para todas as questões levantadas, confirmando assim a presença 

do transtorno nos pacientes em estudo. 

Ao verificar o subitem jogos de azar, quando perguntado sobre a existência 

de problema pela excessiva participação jogos de azar, por exemplo em cassinos, 

apostas pela internet, loterias, raspadinhas, pôquer e caça níqueis; bem como dificuldade 

em controlar o comportamento com relação aos jogos, como o fato de jogar cada 

vez mais com o passar do tempo ou ter dificuldades em reduzir ou parar, um igual 

percentual da amostra (9,3%) afirmou positivamente para ambas as questões.  

No que diz respeito ao subitem sexo, 6,9% da amostra relatou problema 

relacionado com ao comportamento sexual, como exigir sexo do parceiro(as), 

promiscuidade, prostituição, mudança orientação sexual, masturbação, atividades 

sexuais pela internet, telefone ou pornografia e 9,3% considerou que pensa                        

(ou já pensou) demais sobre comportamentos sexuais (tais como não conseguir tirar 

o assunto da cabeça ou se sentir culpado. Neste aspecto está incluído o relato de 

hipersexualidade e zoofilia, com percentuais de 6,9% e 2,3%, respectivamente. 

Quando questionado o subitem compras, 2,3% dos pacientes relatou 

existência de problemas relacionados com compras excessivas (como comprar um 

produto em excesso ou comprar coisas que não necessita ou não usa), sendo que 
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9,3% se envolve (ou envolveu) em atividades especificamente com o propósito de 

continuar com o comportamento relacionado com compras (como esconder o que 

está (estava) fazendo, mentir, esconder os produtos, pedir empréstimos, acumular 

débitos, roubar ou se envolver em atividades ilegais). 

Quanto ao subitem alimentação, ao ser verificado se o paciente com DP 

tem ou (teve) algum problema relacionado com comer excessivamente (como comer 

quantidades maiores ou tipos diferentes de alimentos, mais rapidamente que o normal, 

até se sentir desconfortavelmente cheio ou comer quando não está com fome);                     

e se tem (ou teve) o desejo incontrolável de exercitar algum hábito alimentar que 

acredita (acreditava) ser excessivo ou que possa (pudesse) causar incômodo 

(incluindo inquietação, irritabilidade sempre que não consegue realizar o desejo) 

2,3% da amostra respondeu que sim para ambas as questões. 

O subitem outros comportamentos também foi verificado no estudo.                                

Ao questionarmos se o paciente passa (passava) tempo demais realizando tarefas 

específicas, passatempos ou outras atividades organizadas (como por exemplo, 

escrever, pintar, cuidar do jardim, consertar ou desmontar objetos, fazer coleções,               

usar o computador, trabalhar em projetos, etc.) e; se passa (passava) tempo demais 

repetindo certas atividades motoras simples (tais como limpar, arrumar, examinar 

objetos, classifica-los, organizá-los, etc.) para verificação de comportamentos 

condizentes com punding, 6,9% dos pacientes afirmou que sim para as duas 

perguntas formuladas; e 2,3% que passa (passava) tempo demais andando ou 

dirigindo sem um destino ou objetivo específico, caracterizando o comportamento 

como walkabout. 

No subitem uso de medicamentos, 25,5% respondeu que tanto o paciente 

quanto outras pessoas (incluindo o médico) acham que o doente de Parkinson 

constantemente toma (tomava) remédio para a DP em quantidade excessiva). 

53,5% referiu que tem (ou teve) alguma dificuldade em controlar o uso dos 

medicamentos para a doença (como sentir desejo incontrolável de tomar mais 

remédio ou sentir-se mal humorado ou desmotivado ao tomar uma dosagem mais 

baixa da medicação). 
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Tabela 5. Distribuição dos pacientes segundo questionário para avaliação de 

distúrbios impulsivo compulsivos na doença de Parkinson.  

TRANSTORNO DO CONTROLE DOS IMPULSOS N0.  % 

A. JOGOS DE AZAR 
Problema com excessiva participação em jogos de azar (tais como cassinos, apostas pela 
internet, loterias, raspadinhas, pôquer, caça níqueis) 
Sim  04 9,3 
Não  39 90,7 

Dificuldade em controlar seu comportamento com relação a jogos de azar (por exemplo, jogar 
cada vez mais com o passar do tempo ou ter dificuldades em reduzir ou parar? 
Sim  04 9,3 
Não  39 90,7 

B. SEXO 

Problema relacionado com seu comportamento sexual (como exigir sexo de seu(s) parceiro(s), 
promiscuidade, prostituição, mudança orientação sexual, masturbação, atividades sexuais pela 
internet, telefone ou pornografia)?  
Sim  03 6,9 
Não  40 93,1 

Pensa (ou já pensou) demais sobre comportamentos sexuais (tais como não conseguir tirar o 
assunto da cabeça ou se sentir culpado)?     
Sim  04 9,3 
Não  39 90,7 

C. COMPRAS 

Problema relacionado com compras excessivas (como comprar um produto em excesso ou 
comprar coisas que não necessita ou não usa)?   
Sim  01 2,3 
Não  42 97,7 

Se envolve (envolveu) em atividades especificamente com o propósito de continuar com o 
comportamento relacionado com compras (esconder o que está fazendo, mentir, esconder os 
produtos, pedir empréstimos, acumular débitos, roubar ou se envolver em atividades ilegais)?     
Sim  04 9,3 
Não  39 90,7 

D. ALIMENTAÇÃO 

Tem (teve) algum problema relacionado com comer excessivamente (como passar a comer 
quantidades maiores ou tipos diferentes de alimentos, mais rapidamente que o normal, até se 
sentir desconfortavelmente cheio ou comer quando não está com fome)?  
Sim  01 2,3 
Não  42 97,7 

Tem (teve) o desejo incontrolável de exercitar algum hábito alimentar que você acredita 
(acreditava) ser excessivo ou que possa (pudesse) causar incômodo (incluindo inquietação, 
irritabilidade sempre que não consegue realizar o desejo)? 
Sim  01 2,3 
Não  42 97,7 
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E. OUTROS COMPORTAMENTOS 

Passa (passava) tempo demais em tarefas específicas, passatempos ou outras atividades 
organizadas (como escrever, pintar, cuidar do jardim, consertar ou desmontar objetos, fazer 
coleções, usar o computador, trabalhar em projetos, etc.)?  

Sim  03 6,9 
Não  40 93,1 

Passa (passava) tempo demais repetindo certas atividades motoras simples (tais como 
limpar, arrumar, examinar objetos, classifica-los, organizá-los, etc.)?  

Sim  03 6,9 
Não  40 93,1 

Passa (passava) tempo demais andando ou dirigindo sem um destino ou objetivo 
específico?   

Sim  01 2,3 
Não  42 97,7 

F. USO DE MEDICAMENTOS 

Você ou outras pessoas (incluindo seu médico) acham que você constantemente toma 
(tomava) seu remédio para a doença de Parkinson em quantidade excessiva)?     

Sim  11 25,5 
Não  32 74,5 

Tem (teve) alguma dificuldade em controlar o seu uso dos medicamentos para Parkinson 
(como sentir um desejo de tomar mais remédio ou sentir-se mal humorado ou desmotivado ao 
tomar uma dosagem mais baixa)?   

Sim  23 53,5 
Não  20 46,5 
Fonte: Dados da Pesquisa. Teresina (PI), 2015 
 

Estes achados são compatíveis com o que mostra a literatura mundial. 

Relatos de desordesns e alterações comportamentais associados a entrada maciça  

de dopamina nas regiões límbicas que participam nos mecanismos de recompensa            

e controle inibitório interferindo nos estímulos de fenômenos motivacionais relativos, 

por exemplo a comida e sexo, são descritos com frequência.  

Ceravolo et al (2009) consideram que há cada vez mais consciência de que 

os transtornos de controle dos impulsos, incluindo o jogo patológico, hipersexualidade, 

comer compulsivo e de compra, pode ocorrer como uma complicação da DP.              

Além disso, outros distúrbios impulsivos têm sido relatados, incluindo síndrome           

de desregulação da dopamina (SDD) e punding. Estudos de caso e prospectivos 

relatam uma associação entre os TCI e a utilização de agonistas do receptor de 
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dopamina em doses mais elevadas. SDD tem sido associada com L-dopa em doses 

mais elevadas ou agonistas do receptor de dopamina de ação curta.   

Ferrara e Satacy (2008) salientam que comportamentos disruptivos                

ou compulsivos parecem estar ligadas à terapia de reposição levodopa, sendo            

mais frequentemente associados com os vícios, predominantemente em pacientes            

com DP que utilizam agonistas da dopamina. Características associadas a esses 

comportamentos incluem início precoce, maior duração da doença, história familiar 

de transtornos psiquiátricos, depressão ou história prévia de jogos de azar.                       

A maioria dos estudos indica que o início destes comportamentos é associado com             

o uso de agonistas da dopamina quer como monoterapia ou em adição a levodopa, 

em vez de com a utilização de L-dopa por si só. Porém, a verdadeira prevalência de 

TCI ainda não foi definido. 

A maior avaliação epidemiológica sobre os TCI na DP é o estudo 

transversal multicêntrico norte americano DOMINION (n = 3090 pacientes),               

que relatou prevalência em seis meses de 13.6% de TCI (jogo patológico 5.0%, 

hipersexualidade 3.5%, compras excessivas 5.7%, e compulsão alimentar 4.3%). 

Embora na maior parte dos relatórios fossem observados uma associação desses 

comportamentos com o uso de agonistas da dopamina, alguns casos ocorreram em 

pacientes que faziam uso de levodopa em monoterapia (WEINTRAUB et al 2010). 

De acordo com Valença (2010), entre os transtornos do controle dos 

impulsos na DP merece destaque o jogo patológico, hipersexualidade, compra 

compulsiva e compulsão alimentar. Quando analisadas em conjunto, os TCI 

apresentam uma prevalência em torno de 14%. São mais comuns em pacientes 

tratados com agonista dopaminérgico do que em não tratados com esta droga. 

Foram identificados como fatores associados aos TCI a história de transtornos 

semelhantes anteriores ao desenvolvimento da doença de Parkinson; abuso de 

drogas; paciente jovem e/ou solteiro; transtorno bipolar; impulsividade, depressão; 

história familiar de TCI; sexo masculino; tabagismo e especialmente o uso de 

agonista dopaminérgico. 

Em dois grandes estudos (WEINTRAUB et al 2010; LEE et al (2010)                      

a prevalência de alimentação compulsiva em DP foi estimada em 4,3% e 3,4%.                           
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O sexo feminino e o uso de agonistas dopaminérgicos parecem ser os fatores mais 

associados a estes transtornos. 

Segundo Valença (2010), a prevalência de compras compulsivas                      

foi estimada em 5,7% em um estudo que envolvia mais de 3000 pacientes.                         

Os agonistas dopaminérgicos também emergem como principal fator de risco.                 

Em relação à prevalência de punding em portadores de DP, os números são raros e 

divergentes.  

Um estudo realizado por Miyasaki et al (2007) mostrou prevalência de 

punding em pacientes com DP de 1.4%, embora uma percentagem maior (14%)               

já tenha sido descrita por Evans et al (2004) em pacientes que tomavam doses 

elevadas de levodopa. A descontinuação da terapêutica dopaminérgica cursa com 

melhoria dos sintomas comportamentais em alguns pacientes, não sendo tolerada 

por outros. Entre os principais preditores estão a má qualidade de vida relacionada  

à DP, início precoce, impulsividade e uso de medicamentos dopaminérgicos. 

Também chamada de desregulação homeostática hedônica, a síndrome               

de desregulação dopaminérgica (SDD) é descrita na DP. O paciente apresenta 

necessidade de aumentar as doses das drogas dopaminérgicas, mostrando um 

padrão patológico do seu uso (dependência). Muitos tem aversão aos períodos off, 

apresentam agressividade e acatisia. Sua prevalência é estimada entre 3% e 4%. 

Está relacionada à doença de início precoce, de longa duração, altas doses de 

drogas dopaminérgicas, passado de uso de drogas ilícitas, tendência ao abuso               

de álcool, impulsividade, sintomas depressivos e ansiedade (VALENÇA, 2010). 

Lee et al (2010) destacam que os sintomas ansiosos na DP podem vir 

acompanhados de manifestações obsessivo compulsivas, sendo o jogo patológico 

um dos mais frequentes. A prevalência em DP é estimada entre 1,3% e 9,3%, sendo 

o principal fator de risco o uso de agonista dopaminérgico. Para Voon et al (2007), 

pacientes jovens e com história de abuso de álcool também estão sob risco. 

Bonal e Plasencia (2015) consideram que drogas dopaminérgicas podem 

causar efeitos secundários, além de comportamentos de dependência, afetando 

também o comportamento sexual, após algumas semanas a vários anos de tratamento. 
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A frequência do aumento da libido varia de 1% e 50%, manifestando-se por um 

aumento da frequência das relações sexuais, preocupações e sonhos sexuais, 

aumento de ereções espontâneas e masturbação, alcançado uma melhora com a 

redução da dose ou a descontinuação do uso da droga.  

Baratta; Javelot e Weiner (2011) citam que alguns distúrbios sexuais são 

frequentemente associados a desordem por uso de agonistas da dopamina podendo 

ser acompanhados de outras compulsões como jogo patológico, comportamento 

repetitivo sem um objetivo (punding) ou  distúrbios alimentares. A hipersexualidade 

está relacionada, neste caso, a um estado de desinibição comportamental associada 

com dependência de tratamentos dopaminérgicos, incluindo L-Dopa. 

Hipersexualidade e comportamento sexual compulsivo têm sido descritos 

como perturbações de controle de impulsos ou complicação da levodopoterapia. 

Jiménez Jiménez et al, descreveram um estudo em Madri, Espanha, no ano 2002, 

relatando o caso de um paciente de 74 anos com doença de Parkinson avançada, 

que desenvolveu comportamento sexual anormal – zoofilia (relação sexual com              

animais) – como uma possível complicação da terapêutica dopaminérgica, 

confirmando que este desapareceu após a suspensão da levodopa. 

Almeida et al (2013) apresentam estudo de caso com quadro clínico de 

perversão sexual, descrito como zoofilia, com possível relação causal entre este 

transtorno e a terapêutica dopaminérgica. Trata-se de paciente do sexo masculino, 

63 anos, residente na zona rural no nordeste do Brasil, com diagnóstico de DP               

há 22 anos. Desde o diagnóstico inicial, fez uso de vários esquemas terapêuticos.  

Os primeiros medicamentos prescritos foram levodopa, amantadina e biperideno. 

Com o avanço dos sintomas motores, foram adicionados pramipexole, selegilina e 

entacapona. No período dos episódios de hipersexualidade e zoofiilia, fazia uso de 

levodopa em doses de 600/150 mg, entacapona 600 mg e selegilina, dose de 15 mg 

por dia. Após a notificação de mudanças comportamentais, removeu-se a selegilina 

e introduziu-se Ldopa em fórmula de liberação lenta, em doses de 300/75 mg por 

dia. Com esta terapia o paciente não manifestou mais episódios de zoofiilia com 

melhora significativa em relação a hipersexualidade.  
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Klos et al (2005) mostraram 15 casos de hipersexualidade em estudo com 

pacientes com DP, registrando início após cerca de 8 meses em uso de agonista da 

dopamina, cessando com a interrupção da terapia, sendo que este não foi um 

problema isolado, com comportamentos compulsivos ou viciantes coincidentes em 

60% dos pacientes do estudo. 

O estudo de Ávila et al (2011), sobre os TCI, incluindo hipersexualidade, 

jogo compulsivo, o fazer compras e uso de medicamentos dopaminérgicos,                  

foram relatados como de ocorrência frequente na DP. Punding (comportamentos 

orientados, complexo, repetitivo) também têm sido descritos. Neste estudo os autores, 

selecionando 216 pacientes mostram percentuais correspondentes a hipersexualidade 

(3,2%), jogo patológico (0,93 %), compra compulsiva (1,8%), comer compulsivo 

(0,93%), punding (3,7%) e abuso de medicamentos (0,46%). Ressaltam que 

pacientes com DP não admitem espontaneamente a presença de TCI ou punding             

e estes comportamentos parecem ser subdiagnosticados na prática clínica.   

Baumann Vogel et al (2015), ao comparar as autoavaliações de pacientes 

com DP e as avaliações realizadas por seus cuidadores mostram diferenças 

significativas no que diz respeito à prevalência estimada de hipersexualidade                

(55% vs. 17%), síndrome de desregulação dopaminérgica (31% vs. 3%) e punding 

(22% vs . 9%) indicando que os pacientes subestimam a presença e severidade             

de alguns TCIs e condições relacionadas, que mostra como as avaliações são 

importantes com cuidadores, sugerindo que TCI são, provavelmente, muito mais 

frequentes em DP do que o relatado anteriormente.  

Voon, Mehta e Hallett (2011) ressaltam que pacientes com DP tratados 

com drogas antiparksônicas eram 25 vezes mais propensos a apresentar episódios 

de jogo patológico do que os controles verificados em um estudo italiano, sugerindo 

que este comportamento pode ser mais comum do que na população em geral.  

O comportamento assunção de riscos é caracterizado pela busca de 

recompensa apesar das possíveis consequências negativas. A neurotransmissão  

da dopamina ao longo da via mesocorticolímbica é um modulador potencial                

de comportamentos de risco, podendo ser especialmente pronunciado quando               

os pacientes com DP são tratados com um agonista da dopamina, que tem uma 
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afinidade acrescida para os receptores D3 e D2 expressos ao longo de vias de 

recompensa mesocorticolimbicas (VOON et al, 2009; WEINTRAUB et al 2010; 

VOON, MEHTA, HALLETT 2011).  

A evidência empírica que DAA altera diretamente o comportamento em 

pacientes com DP, particularmente entre aqueles que desenvolvem TCI, poderia 

proporcionar importante visão clínica e reforçar o papel hipótese de dopamina 

mesocorticolímbica em comportamentos de risco humano. 

Ao ser descrita pela primeira vez, em 1817, James Parkinson postulou 

que o senso e o intelecto estariam poupados até os estágios mais avançados da 

doença. Durante muitos anos foi descrita como uma perturbação do movimento, 

confirmando-se uma tendência para negligenciar a disfunção mental associada                  

à doença. Não obstante, nas últimas duas décadas tem-se assistido a um crescente 

interesse nos sintomas não motores, generalizando-se a ideia de que o espectro 

clínico da doença é mais vasto do que foi inicialmente considerado.  

Hoje, é consenso que as perturbações dos domínios não motores, como  

a cognição e o comportamento constituem aspectos importantes da doença de 

Parkinson. Diversos estudos têm enfatizado que a DP está associada a uma 

variedade de fenômenos, considerados fonte de incapacitação funcional das mais 

importantes, rivalizando com os achados motores e algumas vezes precedendo-os. 

Como a doença progride, suas manifestações não motoras se tornam fatores cada 

vez mais aparentes e significativos na deterioração da qualidade de vida.  

Muito além das questões motoras, os fenômenos não motores da doença 

chamam a atenção, não só pelas incapacitações a eles associados, mas também 

pelo fato de que a terapia disponível pode agravar e aumentar a severidade desta 

condição.       

O reconhecimento dos sintomas que antecedem ao quadro motor 

clássico, ainda no estágio inicial ou pré motor, pode contribuir para o diagnóstico 

precoce da doença e, assim, em um futuro próximo, permitir retardar, estabilizar ou 

impedir seu aparecimento através do uso de drogas neuroprotetoras. 
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Como os TCI são pouco reconhecidos na prática clínica, em geral, pelo 

seu início insidioso, pela dificuldade dos pacientes de relacioná-los com a doença, 

pelas alterações, comprometimento e prejuízo de memória e julgamento, sinais comuns 

na DP, ou ainda por relutar ou negar em informar ao médico ou familiar por se sentirem 

constrangidos, além de que os familiares desconhecem a associação destes 

transtornos com a doença de Parkinson, bem como porque os médicos possivelmente 

não lembrem em questionar sobre estes eventos nas consultas, estes fatos podem 

ser considerados tanto para o subdiagnóstico quanto para a limitação de estudo. 

Esta pesquisa vem preencher uma importante lacuna, apontando               

que além dos fatores relacionados com idade e sexo, outros como o tratamento 

farmacológico e o próprio processo de tratar a doença podem estar relacionados, 

aumentando assim a possibilidade do desenvolvimento de transtornos do controle 

dos impulsos e outros comportamentos compulsivos, devido à perturbação ou 

interrupção de funções inibitórias, particularmente, por uso prolongado de levodopa, 

em pacientes com DP em nosso meio. 

Assim, em virtude do desconhecimento que permeia estas condições é 

necessário o reconhecimento precoce por parte dos médicos e um envolvimento 

maior dos pacientes, seus familiares e cuidadores. Todos devem ser alertados para 

os potenciais efeitos adversos das drogas, antes do início da terapia farmacológica. 

Como coadjuvante ao tratamento medicamentoso, a psicoterapia, acompanhamento 

nutricional, fisioterapia e outras intervenções devem ser implementados. Por sua 

natureza perturbadora, a identificação e acompanhamento destas condições são 

fundamentais para a manutenção de uma boa qualidade de vida dos indivíduos 

acometidos por esta enfermidade. 

Em um futuro próximo, pretendemos desenvolver novos estudos para 

aprofundar o conhecimento das características psiquiátricas associadas e identificarmos 

as várias formas de TCI e compulsões utilizando um maior número de pacientes e a 

inclusão de grupo controle, com um número semelhante de pacientes, que apesar 

de significativo, não permitiu comparar as várias escalas entre si, bem como 

acompanhar os pacientes por um maior período de tempo, visando à minimização 

de vieses. Realizando um estudo longitudinal poderemos avaliar as diferenças nos 

grupos, contribuindo para a disponibilidade de mais evidências sobre o tema. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Neste estudo constatou-se a presença de Transtornos do Controle dos 

Impulsos (TCI) e outros comportamentos compulsivos em pacientes com doença de 

Parkinson em uso prolongado de levodopa.  

Sintomas não motores, mesmo comuns, embora menos reconhecidos, 

foram identificados como preditores de ocorrência dos TCI, como complicação da 

terapia farmacológica.  

Síndrome de Desregulação Dopaminérgica (SDD) foi verificada em uma 

proporção superior ao encontrado na literatura. Outros comportamentos compulsivos 

foram identificados, com presença de episódios de jogo patológico, compras 

excessivas e alteração no padrão alimentar. Relatos de punding, hobismo, 

walkabout, hipersexualidade e zoofilia foram observados, esta última considerada, 

com prevalência acima do descrito em outros estudos, geralmente vista como uma 

complicação comportamental mais rara.  
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ANEXO 1:  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Você está sendo convidado como participante de uma pesquisa. Você não deve participar contra                 
a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar,               
para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

Você está sendo convidado (a) como participante da pesquisa: EFEITOS COMPORTAMENTAIS               
DO USO PROLONGADO DA LEVODOPA EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON.               
Os motivos que nos levam a estudar estas desordens do comportamento são: desconhecimento              
da sua prevalência no nosso meio, identificar os indivíduos afetados e oferecer alternativas                     
de acompanhamento terapêutico adequado para os mesmos. Caso o (a) sr(a) aceite participar                 
irei realizar uma entrevista com a aplicação de escalas próprias para avaliação dos transtornos                
do controle dos impulsos e outros comportamentos compulsivos validadas no Brasil durante 
aproximadamente 60 minutos, por ocasião da sua consulta de rotina com o seu Neurologista.              
Para participar deste estudo, você ou seu responsável deverá autorizar e assinar um termo de 
consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será 
esclarecido (a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se podendo 
retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação             
é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em 
que é atendido (a) pelo pesquisador que irá tratar sua identidade com padrões profissionais de sigilo. 
Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo isto é,             
o mesmo risco existente em atividades rotineiras como conversar, tomar banho, ler etc. Os resultados 
estarão à sua disposição quando finalizada. As informações conseguidas através da sua participação 
não permitirão identificação da sua pessoa, exceto aos responsáveis pela pesquisa e a divulgação 
das mencionadas informações só será feita entre os profissionais estudiosos do assunto. 

Endereço d(os, as) responsável(is) pela pesquisa: 

 

 

 

 

 
O abaixo assinado _________________________,___anos, RG:________ declaro que é de livre e 
espontânea vontade que está como participante de uma pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente 
este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a oportunidade de 
fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a pesquisa, e recebi explicações que 
responderam por completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada 
deste termo. 

Fortaleza, ____/____/___ 

Nome do participante da pesquisa Data Assinatura 

Nome do pesquisador   

Nome da testemunha (se o voluntário não souber ler)   

Nome do profissional que aplicou o TCLE   

 

Nome: Veronésia Maria de Sena Rosal 
Instituição: Universidade Federal do Ceará 
Endereço: Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344. 
Telefones para contato: (86) 3225 5445 / 99909 6907 
 
ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na pesquisa, 
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC – Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 
- Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344. 
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ANEXO 2: PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO  

 
1. IDENTIFICAÇÃO  
 

Nome_______________________________________________________________ 

Data de nascimento: _____ /_____ /______   Sexo:   (    )  masculino   (     ) feminino 

Natural (Procedente): _________________      Estado civil: ____________________ 

 

2. DADOS SOBRE A DOENÇA DE PARKINSON  
 

1. Data do diagnóstico: _____ /_____ /____ 

2. História familiar de DP:   (     )  Não        (      ) Sim   ________________________ 

3. Comorbidades: _____________________________________________________ 

4. Esquema terapêutico: _______________________________________________ 

5. Outros agentes dopaminérgicos usados no passado: _______________________ 

6. Outros fármacos: ___________________________________________________ 

7. Dose total dos agentes dopaminérgicos: _________________________________ 

8. Flutuações motoras: Qual: ________________  Há quanto tempo: ____________ 

9. Discinesias: Qual: _________________  Há quanto tempo: __________________ 

10. Complicações neuropsiquiátricas: _____________________________________ 

11. Complicações autonômicas: _________________________________________ 

12. Transtornos do sono: _______________________________________________ 

13. Transtornos do humor: ______________________________________________ 

 

 

Data da avaliação: _____ /_____ /______.      
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ANEXO 3: AVALIAÇÃO MOTORA, ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA E COGNITIVA  
 
Pontuação na Escala de "Schwab and England Activities of Daily Living"  

100% – Completamente independente. Capaz de realizar atividades rotineiras sem lentidão, 

dificuldade ou prejuízo. Não percebe dificuldades. Essencialmente normal.  

90% – Completamente independente. Capaz de realizar atividades rotineiras, porém com 

algum grau de lentidão, dificuldade e prejuízo funcional. Pode tomar o dobro do tempo. 

Começa perceber suas dificuldades.  

80% – Independente para maioria das atividades rotineiras. Toma cerca do dobro do tempo 

na realização das mesmas. Consciente das dificuldades e lentificação.  

70% – Não é completamente independente. Maior dificuldade na realização de atividades 

rotineiras. Algumas atividades rotineiras tomam 3-4x mais tempo. Pode tomar grande parte 

do dia para realização dessas atividades.  

60% – Algum grau de dependência. Pode realizar a maioria das atividades rotineiras porém 

com muita lentidão, dificuldade e prejuízo funcional. Erros; algumas atividades são 

impossíveis.  

50% – Mais dependente. Necessita auxílio na metade das atividades rotineiras. Dificuldades 

em todas atividades.  

40% – Muito dependente. Pode auxiliar nas atividades rotineiras, porém necessitando de 

auxílio em quase todas.  

30% –Com esforço ocasionalmente (porém não sempre) realiza ou inicia algumas atividades 

sozinho. Necessita de muito auxílio.  

20% – Não realiza nada sozinho. Pode auxiliar muito pouco em algumas atividades da 

rotina.  

10% – Totalmente dependente e incapaz de auxiliar em atividades rotineiras.  

0% – Funções vegetativas tais como deglutição e controle vesical e intestinal não são 

funcionantes. Restrito ao leito.  
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ESCALA UNIFICADA PARA AVALIAÇÃO DA DOENÇA DE PARKINSON – UPDRS  

I. Cognição, Comportamento e Humor  

1. Prejuízo Intelectual  
0. Nenhum  
1. Leve. Consistente perda de memória, com lembrança parcial dos eventos e sem outras 
dificuldades.  
2. Moderada perda de memória, com desorientação e dificuldade moderada para resolver 
problemas complexos. Leve mas definitivo prejuízo na realização das tarefas domésticas, 
necessitando ajuda ocasionalmente.  
3. Perda severa de memória com desorientação no tempo e frequentemente no espaço. 
Total prejuízo na resolução de problemas.  
4. Total perda de memória com orientação preservada somente para pessoa. Incapaz              
de realizar julgamentos ou solucionar problemas. Necessita muito auxílio nos cuidados 
pessoais. Não pode sair sem acompanhante.  
 
2. Alteração do Pensamento  
0. Não  
1. Sonhos vívidos / sonhando acordado  
2. Alucinações "benignas" com "insight”/ discernimento retido.  
3. Alucinações ou ilusões ocasionais ou frequentes, sem “insight”, podendo interferir com 
AVD 
4. Alucinações persistentes, ilusões ou psicoses elaboradas. Inabilidade para cuidar de si 
mesmo.  
 
3. Depressão  
0. Ausente  
1. Períodos de tristeza ou culpa maior que o normal, nunca persiste por dias ou semanas.  
2. Depressão persistente (uma semana ou mais)  
3. Depressão persistente com sintomas vegetativos (insônia, anorexia, perda de peso e de 
interesse)  
4. Depressão persistente com sintomas vegetativos e pensamentos suicidas.  
 
4. Motivação / Iniciativa  
0. Normal  
1. Perda do interesse maior que o usual; mais passivo.  
2. Perda da iniciativa ou desinteresse em atividades eletivas (fora da rotina).  
3. Perda de iniciativa ou desinteresse em atividades do dia a dia (rotineiras).  
4. Retraído/ Isolacionismo, completa perda da motivação.  
 

II. Atividades da vida diária  

 
5. Fala  
0. Normal.  
1. Levemente afetada. Sendo compreendido sem dificuldade.  
2. Moderadamente afetada. Às vezes pede para repetir as declarações para que sejam 
compreendidas.  
3. Severamente afetada. Frequentemente pede para repetir as declarações para que sejam 
compreendidas.  
4. Ininteligíveis na maior parte do tempo.  
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6. Salivação  
0. Normal  
1. Leve mas definido excesso de saliva na língua; podendo "babar" durante o sono  
2. Moderado excesso de saliva; podendo "babar" um pouco.  
3. Marcado excesso de saliva com alguma "baba".  
4. "Babando" muito, necessitando constantemente de lenço ou toalha.  
 
7. Ao engolir  
0. Normalmente  
1. Se afogando raramente.  
2. Ocasionalmente se afogando.  
3. Necessitando alimento macios.  
4. Necessitando de Sonda NG ou Gastrostomia para alimentar-se.  
 
8. Caligrafia  
0. Normal  
1. Um pouco vagarosa e caligrafia reduzida de tamanho.  
2. Moderadamente lenta com caligrafia reduzida de tamanho, todas as palavras são legíveis.  
3. Severamente afetada; nem todas as palavras são legíveis.  
4. A maioria das palavras não são legíveis.  
 
9. Ao cortar alimentos e manusear utensílios  
0. Normal  
1. Um tanto quanto vagaroso ou desajeitado, mas sem necessitar de auxílio.  
2. Pode cortar a maior parte da comida, de modo vagaroso e desajeitado; algumas vezes 
necessita auxílio.  
3. Comida tem que ser cortada por alguém, mas pode alimentar-se lentamente.  
4. Necessita ser alimentado.  
 
10. Ao trocar de roupa  
0. Normalmente  
1. Um tanto quanto vagaroso, mas sem necessitar de auxílio.  
2. Ocasionalmente auxiliado com botões, coloca os braços nas mangas.  
3. Muita necessidade de auxílio, podendo fazer algumas coisas sozinho.  
4. Necessita ser vestido.  
 
11. Higiene pessoal  
0. Normal.  
1. Um tanto quanto vagaroso, mas sem necessitar de auxílio.  
2. Necessita auxílio para tomar banho; ou muito vagaroso nos cuidados de higiene.  
3. Requer ajuda para escovar os dentes, tomar banho, pentear os cabelos, indo ao 
banheiro.  
4. Cateter de Foley ou outros auxílios mecânicos.  
 
12. Ao trocar de posição na cama e arrumar os lençóis  
0. Normal.  
1. Um tanto quanto vagaroso, mas sem necessitar de auxílio.  
2. Vira-se na cama e ajusta os lençóis sozinho, mas tem grande dificuldade  
3. É capaz de iniciar a tentar, mas não se vira ou ajusta os lençóis sozinho.  
4. Não consegue executar, realizado por outra pessoa.  
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13. Quedas [não relacionadas ao "congelamento"]  
0. Nunca.  
1. Raramente tem quedas.  
2. Ocasionalmente cai, menos de uma vez por dia.  
3. Quedas cerca de uma vez por dia.  
4. Quedas mais que uma vez por dia.  
 
14. "Congelamento" quando caminha  
0. Nunca.  
1. Raramente ocorre "congelamento" quando caminha; pode ter hesitação inicial.  
2. Ocasionalmente ocorre "congelamento " quando caminha.  
3. Frequentemente ocorre "congelamento". Ocasionalmente cai por "congelamento"  
4. Frequentemente cai por "congelamento".  
 
15. Marcha  
0. Normal.  
1. Dificuldade leve. Pode não balançar os braços ou tender a arrastar as pernas (marcha 
arrastada).  
2. Dificuldade moderada, mas requer pouca ou nenhuma assistência  
3. Distúrbio severo da marcha, necessitando de auxílio.  
4. Não pode caminhar, mesmo com auxílio.  
 
16. Tremor  
0. Ausente.  
1. Leve e raramente presente  
2. Moderado; aborrecendo o paciente.  
3. Severo; interferindo com muitas atividades.  
4. Marcado; interferindo com a maioria das atividades.  
 
17. Sintomas sensoriais relacionados ao Parkinsonismo  
0. Ausente.  
1. As vezes tem amortecimentos, formigamentos, ou dor leve  
2. Frequentemente tem amortecimentos, formigamento ou dor; sem produzir estresse.  
3. Frequentemente tem sensações dolorosas.  
4. Dor excruciante.  
 

III. Exame Motor  

 
18. Fala  
0. Normal.  
1. Leve perda da expressão, dicção e/ou volume.  
2. Monótona, inarticulada mas compreensível; moderadamente prejudicada.  
3. Marcadamente prejudicada, difícil de compreender.  
4. Ininteligível.  
 
19. Expressão Facial  
0. Normal.  
1. Mínima hipomímia, podendo ser “face de pôquer”.  
2. Leve mas definida diminuição anormal da expressão facial.  
3. Moderada hipomímia; lábios separados algumas vezes.   
4. Facies em máscara ou fixa com severa ou completa perda da expressão facial; lábios 
separados mais de 0.5 cm.  
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20. Tremor de repouso  
0. Ausente.  
1. Leve e raramente presente.  
2. Leve em amplitude e persistente, ou moderado na amplitude, mas somente 
intermitentemente presente.  
3. Moderada amplitude e presente a maior parte do tempo.  
4. Marcada amplitude e presente a maior parte do tempo.  
(   )  Face, lábios e queixo  (   ) Mão direita   (   ) Mão esquerda  (   )  Pé direito   (   )  Pé esquerdo 
 
21. Tremor postural e de ação das mãos  
0. Ausente.  
1. Leve, presente com a ação.  
2. Moderado em amplitude, presente com a ação.  
3. Moderado em amplitude, postural e de ação.  
4. Marcado em amplitude, interferindo com a alimentação:   
(    )   Direita      (    ) Esquerda 
 
22. Rigidez  
[movimento passivo das articulações maiores com o paciente relaxado em posição sentada, 
ignore a roda denteada]  
0. Ausente  
1. Leve ou detectável só quando ativado por outros movimentos.  
2. Leve a moderada.  
3. Marcada, mas total extensão de movimentos obtida facilmente.  
4. Severa, total extensão de movimentos obtida com dificuldade.  
Pescoço: (  ) Superior direita  (  )  Superior esquerda (  )  Inferior direita  (  ) Inferior esquerda  
 
23. Finger Taps 
[paciente bate o polegar com o dedo indicador em rápida sucessão com a maior amplitude 
possível, cada mão separadamente]  
0. Normal  
1. Um tanto quanto lento e/ ou reduzido na amplitude.  
2. Moderadamente prejudicado. Cansaço definido e inicial. Pode apresentar pausas 
ocasionais durante o movimento.  
3. Prejuízo severo. Frequente hesitação ao iniciar o movimento ou pausas no movimento 
continuado.  
4. Dificilmente pode executar a tarefa: (    ) Direita       (    ) Esquerda 
 
24. Movimentos manuais  
[Paciente abre e fecha as mãos sucessivamente e rapidamente com a maior amplitude 
possível, cada mão separadamente]  
0. Normal  
1. Levemente lento e/ ou reduzido na amplitude.  
2. Moderadamente prejudicado. Cansaço nítido e inicial. Pode ter pausas ocasionais no 
movimento.  
3. Prejuízo severo. Frequente hesitação ao iniciar movimentos ou pausas no movimento 
continuado.  
4. Dificilmente pode executar a tarefa:  (    ) Direita       (    ) Esquerda 
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25. Movimentos rápidos alternantes das mãos  
[movimentos de pronação-supinação das mãos, verticalmente ou horizontalmente, com a 
maior amplitude possível, cada mão separadamente]  
0. Normal  
1. Levemente lento e/ ou reduzido na amplitude.  
2. Moderadamente prejudicado. Cansaço nítido e inicial. Pode ter pausas ocasionais no 
movimento.  
3. Prejuízo severo. Frequente hesitação ao iniciar movimentos ou pausas no movimento 
continuado.  
4. Dificilmente pode executar a tarefa:  (    ) Direita       (    ) Esquerda 
 
26. Agilidade das pernas  
[paciente bate sucessivamente e rapidamente o calcanhar no chão, erguendo totalmente a 
perna. Amplitude deve ser aproximadamente de 8 cm].  
0. Normal.  
1. Levemente lento e/ ou reduzido na amplitude.  
2. Moderadamente prejudicado. Cansaço nítido e inicial. Pode ter pausas ocasionais no 
movimento.  
3. Prejuízo severo. Freqüente hesitação ao iniciar movimentos ou pausas no movimento 
continuado.  
4. Dificilmente pode executar a tarefa: (    ) Direita       (    ) Esquerda  
 
27. Ao levantar-se da cadeira  
[paciente tentando levantar de uma cadeira de metal ou madeira reta com os braços 
mantidos cruzados]  
0. Normal  
1. Lento; ou pode necessitar mais que uma tentativa.  
2. Impulsiona-se com os braços da cadeira.  
3. Tende a cair para trás e pode ter que tentar mais que uma vez, mas pode levantar sem 
auxílio.  
4. Sem capacidade de levantar sem auxílio.  
 
28. Postura  
0. Normalmente ereto.  
1. Não fica totalmente ereto, postura levemente inclinada, poderia ser normal para pessoas 
mais idosas.  
2. Coloca-se moderadamente inclinado, definidamente anormal; pode estar ligeiramente 
inclinado para um lado.  
3. Postura severamente inclinada com cifose; pode estar moderadamente inclinado para um 
lado.  
4. Marcada flexão com extrema anormalidade de postura.  
 
29. Marcha  
0. Normal  
1. Caminha lentamente, pode ter marcha arrastada com passos curtos, mas sem festinação 
(acelerando os passos) ou propulsão.  
2. Caminha com dificuldade, mas requer pouca ou nenhuma assistência; pode ter alguma 
festinação, passos curtos ou propulsão.  
3. Severo distúrbio da marcha, necessitando auxílio.  
4. Não pode caminhar, mesmo com auxílio.  
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30. Estabilidade Postural  
[Resposta ao súbito deslocamento posterior produzido por puxada nos ombros enquanto               
o paciente está de pé com os olhos abertos e os pés ligeiramente separados. Paciente                
é preparado, podendo ser repetido algumas vezes a manobra]  
0. Normal  
1. Retropulsão, mas volta à posição original sem auxílio.  
2. Ausência de resposta postural, podendo cair se não for amparado pelo examinador.  
3. Muito instável, tende a perder o equilíbrio espontaneamente.  
4. Não consegue parar sem auxílio.  
 
31. Bradicinesias e hipocinesias corporais  
[Combinando lentificação, hesitação, diminuição do balanço dos braço, pequena amplitude, 
e pobreza dos movimentos em geral]  
0. Sem.  
1. Mínima lentificação, dando ao movimento um caráter “deliberado”; poderia ser normal 
para algumas pessoas. Possivelmente amplitude reduzida.  
2. Leve grau de lentificação e pobreza dos movimentos que é definitivamente anormal. 
Alternativamente, alguma redução da amplitude.  
3. Moderada lentificação, pobreza ou diminuição da amplitude dos movimentos.  
4. Marcada lentificação, pobreza ou diminuição da amplitude dos  movimentos.  
 
 

IV. Complicações da Terapia [na última semana]  

 
A. Discinesias  
 
32. Duração: Qual a proporção do dia (acordado) em que as discinesias estão 
presentes? [Informação histórica]  
0. Nenhuma  
1. 1-25%                 
2. 26-50%                 
3. 51-75%                    
4. 76-100%  
 
33. Incapacidade: o quanto as discinesias são incapacitantes?  
0. Não incapacitante.  
1. Levemente incapacitante.  
2. Moderadamente incapacitante.  
3. Gravemente incapacitante.  
4. Totalmente incapacitante.  
 
34. Discinesias dolorosas: o quanto as discinesias são dolorosas?  
0. Nenhuma discinesia dolorosa.  
1. Leve.  
2. Moderada.  
3. Grave.  
4. Acentuada.  
 
35. Presença de distonia no início da manhã:  
0. Não.  
1. Sim.  
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B. Flutuações Clínicas  
 
36. Os períodos off são previsíveis?  
0. Não.  
1. Sim  
 
37. Os períodos off são imprevisíveis?  
0. Não.  
1. Sim.  
 
38. Os períodos off surgem repentinamente, em questão de segundos?  
0. Não.  
1. Sim.  
 
39. Qual a proporção do dia acordado em que o paciente fica off, em média?  
0. Nenhuma.  
1. 1-25%  
2. 26-50%  
3. 51-75%  
4. 76-100%  
 
C. Outras complicações  
 
40. O paciente tem anorexia, náusea ou vômitos?  
0. Não  
1. Sim  
 
41. Algum distúrbio do sono, como hipersonia ou insônia?  
0. Não.  
1. Sim.  
 
42. O paciente tem ortostase sintomática?  
0. Não.  
1. Sim.  
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ESCALA SCOPA - COGNITIVA 

Marque uma cruz indicando o estado do paciente no momento da avaliação. 

(      )  ON                 (      ) OFF 

MEMÓRIA E APRENDIZAGEM 

1. Recordação verbal:  

Nota: Coloque o caderno adequadamente orientado para o paciente. Esta orientação do 
caderno se manterá para toda a escala. Mostram-se 10 palavras sucessivamente por              
pelo menos quatro segundos cada uma. O paciente deve lê-las em voz alta. O tempo para 
recordar é ilimitado. 

Instrução ao paciente: “Leia em voz alta as 10 seguintes palavras que vou lhe mostrar. 
Tente memorizar todas que puder. Quando acabar de lê-las, eu pedirei que me diga todas 
as palavras que você lembrar. A ordem das palavras não é importante”. 

Manteiga (    ) 

Braço  (    ) 

Praia  (    ) 

Carta  (    ) 

Rainha (    ) 

Cabide (    ) 

Pau (    ) 

Bilhete (    ) 

Grama (    ) 

Motor  (    ) 

 

2. Dígitos inversos 

Nota:  

Série de números em sentido inverso. Os números são lidos em voz alta, um número por 
segundo, uma vez somente. Assegure-se de que o intervalo de tempo entre os números é          
o mesmo. Apenas se a tentativa 1 for repetida incorretamente se apresenta a tentativa 2.                        
O teste tem fim quando as duas tentativas de uma linha tenham sido repetidas erroneamente. 
Pontua-se a serie mais longa de números em que uma tentativa tenha sido repetida 
corretamente. Não se permite que o paciente escreva os números. 

Instrução ao paciente: “Vou ler uma série de números. Quando terminar gostaria que você 
os repetisse em ordem inversa. Por exemplo, se digo 2-7-3, você deve dizer… (pausa) 3-7-2. 
Entendeu?”. 

 

SOMA 

Pontuação: 10 corretas = 5 

8-9 corretas = 4 

6-7 corretas = 3 

5 corretas = 2 

4 corretas = 1 

≤ 3 corretas = 0 

Pontuação: __________/ 5 
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Em ordem inversa: 

Tentativa 1 

2-4  
6-2-9  
3-2-7-9  
1-5-2-8-6  
5-3-9-4-1-8 
8-1-2-9-3-6-5  
9-4-3-7-6-2-5-8  
 
 

3. Indicar os quadrados 

Nota: Sinalize lentamente com o dedo os quadrados na ordem em que se mostra abaixo.                   
O paciente deve imitar cada série. Deixe o paciente realizar a tarefa com qualquer mão             
que queira. O quadrado 1 é aquele da extrema esquerda do examinador e o 4 é o da 
extrema direita. 

Instrução ao paciente: “Gostaria que você fizesse exatamente o que faço. Você deve tocar 
os quadrados, na mesma ordem, quando eu terminar”. 

 
 
 
 
        1                                            2                                        3                                           4 
  
a. 1-2-4-2 
b. 1-2-3-4-3 
c. 3-4-2-1-4 
d. 1-4-2-3-4-1 
e. 1-4-2-3 
 
Atenção 
 
4. Contar de 30 até 0, de 3 em 3. 
 
Nota: Os erros podem ser:  
1) de ordem 
2) errar um número ou não dizê-lo 
3) não completar a série 
 
Instrução ao paciente: “Você deve diminuir de 3 em 3, começando por 30 e terminando em 
0”. 
30 – 27 – 24 – 21 – 18 – 15 – 12 – 9 – 6 – 3 – 0 
Pontuação:  
0 erros = 2 
1 erro = 1 
≥ 2 erros = 0 

Resposta correta 
 
(4-2)  
(9-2-6)  
(9-7-2-3)  
(6-8-2-5-1)  
(8-1-4-9-3-5)  
(5-6-3-9-2-1-8)  
(8-5-2-6-7-3-4-9)  
 

Tentativa 2 
 
 5-8  
4-1-5  
4-9-6-8  
6-1-8-4-3  
7-2-4-8-5-6  
4-7-3-9-1-2-8  
7-2-8-1-9-6-5-3 
 

Resposta correta 
 
(8-5)  
(5-1-4)  
(8-6-9-4) 
(3-4-8-1-6) 
(6-5-8-4-2-7)  
(8-2-1-9-3-7-4) 
(3-5-6-9-1-8-2-7)  
 

Pontuação 
  

= 1 
= 2 
= 3 
= 4 
= 5 
= 6 
= 7 

 
 Pontuação _____________/ 7 

Pontuação _____________/ 5 

Pontuação _____________/ 2 
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5. Dizer os meses do ano em ordem inversa 
 
Nota: os erros podem ser:  
1) de ordem 
2) errar um mês ou não dize-lo 
3) não completar a serie 

Instrução ao paciente: “Gostaria que você dissesse os meses do ano de trás para frente, 
começando pelo último mês. Tente não se esquecer de nenhum”.  

Dezembro – Novembro – Outubro – Setembro – Agosto – Julho – Junho – Maio – Abril –
Março – Fevereiro – Janeiro. 

Pontuação:  
0 erros = 2 
1 erro = 1 
≥ 2 erros = 0 
 
 
FUNÇÕES EXECUTIVAS 
 
6. Punho-lado-palma 
 
Nota:  
1. O PUNHO com o dedo polegar para baixo 
2. O LADO com os dedos estendidos e o polegar para baixo 
3. A PALMA com os dedos estendidos 
 
Pratique lentamente 5 vezes, com ajuda verbal: PUNHO-LADO-PALMA. Anote o número de 
vezes que o paciente tenha feito corretamente a sequência de um total de 10.  
O paciente escolhe qual mão usar. 
 
Pontuação: 
10 corretas = 3 
9 corretas = 2 
8 corretas = 1 
≤ 7 corretas = 0. 
 
 
7. Fluência semântica 
 
Nota:  
 
Instrua o paciente que diga animais durante um minuto. Não são permitidas repetições ou 
variações de palavras, por exemplo, leão – leões, leão – leoa, etc. Categorias são permitidas: 
pássaro e pombo são ambos corretos. Anote os animais nomeados. 
 
Animais 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Pontuação _____________/ 2 

Pontuação _____________/ 3 
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Pontuação (Animais):  
≥ 25 corretas = 6 
20-24 corretas = 5 
15-19 corretas = 4 
10-14 corretas = 3 
5-9 corretas = 2 
1-4 corretas = 1 
0 corretas = 0. 
 
8. Dado 
 
Nota: Use as 2 páginas do caderno, uma com SIM = PAR; NÃO = ÍMPAR; a outra com SIM 
= MAIOR, NÃO = MENOR. Ponha as páginas correspondentes de forma que possam ser 
vistas pelo paciente durante a explicação de cada uma das 2 provas, assegure-se de que 
ele não veja a página não correspondente. Coloque, como sempre, o caderno orientado 
para o paciente. 
 
Situação 1: SIM = PAR;   NÃO = IMPAR 
 
Nota: Na situação 1, corrigir o paciente quando seja necessário. Na situação 1 NÃO se 
aplicam pontos.  
 
Instrução “Diga SIM quando você veja um dado com um número par, e diga NÃO quando 
seja ímpar.” 
 
Situação 2: SIM = MAIOR;    NÃO = MENOR 
 
Nota: Pergunte depois o paciente de acordo com este outro critério: SIM = MAIOR, NÃO = 
MENOR. Pontua-se a primeira resposta. Não são permitidas correções.  
 
Instruções: “Preste atenção neste dado (passe a página). Diga SIM quando o número do 
dado apresentado for maior que o anterior e diga NÃO quando o número do dado for menor 
que o anterior”. 

Instrução ao paciente: “Leia em voz alta as 10 seguintes palavras que vou lhe mostrar. 
Tente memorizar todas que puder. Quando acabar de lê-las, eu pedirei que me diga todas 
as palavras que você lembrar. A ordem das palavras não é importante”. 

 
 

Pontuação _____________/ 6 

No. dado 
4 
2 
1 
5 
3 
2 
5 
4 
5 
6 
5 

Resposta correta 
- 

Não 
Não 
Sim 
Não 
Não 
Sim 
Não 
Sim 
Sim 
Não 

Resposta correta 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOMA: 
 
Pontuação: 
 
10 corretas = 3 
9 corretas = 2 
8 corretas = 1 
≤ 7 corretas = 0  
 

Pontuação _____________/ 3 
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FUNÇÃO VISUOESPACIAL 
 
9. Composição de figuras 

Nota: São apresentados ao paciente cinco padrões incompletos. Com dois ou três dos 
padrões mostrados, deve-se compor uma figura igual ao modelo que é apresentado no lado 
esquerdo da página. Os primeiros dois padrões (A e B) são para treinamento. A pontuação 
obtida será o número de figuras corretas obtidas.  

Instruções: “Abaixo, vou lhe mostrar uma série de padrões e uma figura completa à 
esquerda da página. Unindo-se dois ou três consegue-se uma figura idêntica à mostrada. 
Você deve decidir quais padrões unir para conseguir a figura. Faremos primeiro uns 
exemplos”. 

1. (1,4) 
2. (2,3) 
3. (2,5) 
4. (1,3,5) 
5. (2,3) 
 
 
MEMÓRIA 
 
10. Recordação tardia 
 
Instrução: “Me diga todas as palavras que se recorde dentre as 10 que você aprendeu no 
princípio do teste”. 
 
Manteiga 
Braço 
Praia 
Carta 
Rainha 
Cabine 
Pau 
Bilhete 
Grama 
Motor 
 
 
SOMA: ________ 
 
Pontuação:  
 
10 corretas = 5 
8-9 corretas = 4 
6-7 corretas = 3 
5 corretas = 2 
4 corretas = 1 
≤ 3 corretas = 0 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pontuação _____________/ 5 

Pontuação _____________/ 5 

Pontuação total SCOPA-COG ______________/ 43 
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ANEXO 4: QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE DISTÚRBIOS IMPULSIVO-
COMPULSIVOS NA DOENÇA DE PARKINSON 

Relatado por:   (     )  paciente           (     ) informante *        (     ) paciente e informante 

* Se as informações forem fornecidas por terceiros, responda às questões com base no seu 
conhecimento sobre o paciente. 

Nome do paciente: __________________________________________________________ 

Responda a todas as perguntas com base nos comportamentos exibidos durante um 
episódio de doença de Parkinson com duração mínima de 4 semanas. 

A) JOGOS E AZAR 

1. Você ou outras pessoas acham que você tem (ou teve) algum problema com excessiva 
participação em jogos de azar (tais como cassinos, apostas pela internet, loterias, 
raspadinhas, pôquer, caça níqueis)?  
(     )   sim                            (     ) não 
 
2. Você tem (teve) alguma dificuldade em controlar seu comportamento com relação a jogos 
de azar (como, por exemplo, jogar cada vez mais com o passar do tempo ou ter dificuldades 
em reduzir ou parar?    
(     )   sim                            (     ) não 

B) SEXO 

1. Você ou outras pessoas acham que você tem (ou teve) algum problema relacionado com 
seu comportamento sexual (tal como exigir sexo de seu(s) parceiro(s), promiscuidade, 
prostituição, mudança de orientação sexual, masturbação, atividades sexuais pela internet 
ou telefone ou pornografia)?  
(     )   sim                            (     ) não 
 
2. Você pensa (ou já pensou) demais sobre comportamentos sexuais (tais como não 
conseguir tirar o assunto da cabeça ou se sentir culpado)?    
(     )   sim                            (     ) não 

C) COMPRAS 

1. Você ou outras pessoas acham que você tem (ou teve) algum problema relacionado com 
compras excessivas (tal como comprar um produto em excesso ou comprar coisas que não 
necessita ou não usa)?   
(     )   sim                            (     ) não 
 
2. Você se envolve (se envolveu) em atividades especificamente com o propósito de 
continuar com o comportamento relacionado com compras (tais como esconder o que está 
(estava) fazendo, mentir, esconder os produtos, pedir empréstimos, acumular débitos, 
roubar ou se envolver em atividades ilegais)?     
(     )   sim                            (     ) não 
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D) ALIMENTAÇÃO 
 
1. Você ou outras pessoas acham que você tem (ou teve) algum problema relacionado com 
comer excessivamente (tais como passar a comer quantidades maiores ou tipos diferentes 
de alimentos, mais rapidamente que o normal, até se sentir desconfortavelmente cheio ou 
comer quando não está com fome)?  
(     )   sim                            (     ) não 
 
2. Você tem (teve) o desejo incontrolável de exercitar algum hábito alimentar que você 
acredita (acreditava) ser excessivo ou que possa (pudesse) causar incômodo (incluindo 
inquietação, irritabilidade sempre que não consegue realizar o desejo)?  
(     )   sim                            (     ) não 
 
E) OUTROS COMPORTAMENTOS 
 
Você ou outras pessoas acham que você passa (passava) tempo demais: 
 
1. Em tarefas específicas, passatempos ou outras atividades organizadas (tais como 
escrever, pintar, cuidar do jardim, consertar ou desmontar objetos, fazer coleções, usar o 
computador, trabalhar em projetos, etc.)?  
(    )   sim                            (    ) não 
 
2. Repetindo certas atividades motoras simples (tais como limpar, arrumar, examinar 
objetos, classifica-los, organizá-los, etc.)?  
(    )   sim                            (    ) não 
 
3. Andando ou dirigindo sem um destino ou objetivo específico?   
(    )   sim           (    ) não 
 
F) USO DE MEDICAMENTOS 
 
1. Você ou outras pessoas (incluindo seu médico) acham que você constantemente toma 
(tomava) seu remédio para a doença de Parkinson em quantidade excessiva)?     
(    )   sim                (    ) não 
 
2. Você tem (teve) alguma dificuldade em controlar o seu uso dos medicamentos para 
Parkinson (tal como sentir um desejo de tomar mais remédio ou sentir-se mal humorado ou 
desmotivado ao tomar uma dosagem mais baixa)?   
(    ) sim                       (   ) não 
 

 

 

Data: _______/______/_______. 
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