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RESUMO 
 
 

As doenças neurodegenerativas são objeto frequente de estudo devido 

ao número crescente de casos associados ao processo de envelhecimento 

populacional e pelo impacto que causam na qualidade de vida dos indivíduos. 

A doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa mais 

frequente. Apesar da sua etiologia ainda não ser completamente conhecida, 

sabe-se que a mesma é causada por fatores ambientais e genéticos. Assim, a 

investigação dos fatores etiológicos e os mecanismos responsáveis pelas 

alterações que levam a DP podem contribuir para o seu diagnóstico e 

prevenção. Uma possível associação entre DP e o polimorfismo comum do 

Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF) G196A (Val66Met) tem sido 

sugerido por diferentes estudos com resultados contrastantes. Por esse motivo, 

o objetivo deste estudo é verificar se o polimorfismo BDNF Val66Met confere 

susceptibilidade a DP em uma amostra de pacientes brasileiros e se isso 

implica em quaisquer alterações no nível de BDNF em sangue total e na 

manifestação de sintomas. A amostra foi constituída de pacientes 

acompanhados pelo serviço de neurologia do Hospital Universitário Onofre 

Lopes (HUOL) e controles saudáveis (CTRL). Os aspectos motores da DP 

foram avaliados pela Escala de Hoehn e Yahr (HY), Unified Parkinson’s 

Disease Rating Scale (UPDRS) e Escala de Atividades Diárias de Schwab e 

England (SE). Para a avaliação dos aspectos não-motores foram utilizados os 

instrumentos: Bateria de Avaliação Frontal (BAF), Mini Exame do Estado 

Mental (MEEM), Inventário de Depressão de Beck (IDB) e o Inventário de 

Ansiedade de Beck (IAB). Amostras de sangue foram coletadas para a 

genotipagem do polimorfismo Val66Met e mensuração da concentração de 

BDNF em sangue total. Como esperado, os pacientes com DP apresentaram 

pior desempenho na avaliação motora, cognitiva e emocional. A distribuição 

dos alelos entre os grupos não foi significativamente diferente, porém o 

genótipo A/G foi associado significativamente como protetor para a DP. O 

genótipo G/G, por sua vez, foi associado significativamente com o 

desenvolvimento de depressão e ansiedade em pacientes com DP.   No 

entanto, as concentrações de BDNF não foram diferentes entre os genótipos 

ou grupos. Este é o primeiro estudo de associação genética desse 

polimorfismo com a DP no Brasil e o primeiro que associou o heterozigoto A/G 

com proteção contra a DP.  

 

 

Palavras-chaves: Doença de Parkinson, BDNF val66met, polimorfismo, 

sintomas não-motores, sintomas motores. 
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ABSTRACT 
 
 

Neurodegenerative diseases are frequently studied due to the increasing 

number of cases associated with the populational ageing and to the impact on 

the conditions on the quality of life. Parkinson’s disease (DP) is the second 

most frequent neurodegenerative disease. Despite the fact that its etiology is 

not completely understood, it is known that DP is caused by environmental and 

genetic factors. Thus, the investigation of etiologic factors and mechanisms 

responsible for the changes that lead to DP may help early diagnostic and 

prevention. A possible association between DP and the common polymorphism 

of Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) G196A (Val66Met) has been 

suggested by different studies with contrasting results. For this reason, the aim 

of this study is to investigate if the BDNF Val66Met polymorphism is related to 

susceptibility to DP in a cohort of Brazilian patients. Additionaly, we verify if the 

presence of the polymorphism implies in alterations in the BDNF whole blood 

concentrations, as well as variations in symptomatology.  The sample 

comprised Brazilian patients accompanied by the neurology service of the 

Onofre Lopes University Hospital (HUOL) and healthy controls (CTRL). The 

motor aspects of DP were evaluated by Hoehn e Yahr Scale (HY), Unified 

Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) and Schwab & England Scale 

(SE). For the evaluation of non-motor symptoms were used the following 

instruments: Frontal Assessment Battery (BAF), Mini-Mental State Examination 

(MEEM), Beck Depression Inventory (IDB) and the Beck Anxiety Inventory 

(IAB). Blood samples were collected for BDNF Val66Met polymorphism 

genotyping and BDNF whole blood measurement. As expected, DP patients 

performed worse in motor, cognitive and emotional battery of questionnaires. 

Alleles distribution between DP and CTRL was not significantly different, but the 

A/G genotype was significantly associated with a protector factor for DP. In 

contrast, the G/G genotype was significantly associated with depression and 

anxiety development in DP patients.  However, BDNF concentrations were not 

different between genotypes or groups. This is the first study of genetic 

association of this polymorphism with DP in Brazilian subjects and the first one 

that associate A/G genotype with protection against DP.  

 

 

 

Key-words: Parkinson´s disease, BDNF val66met, polymorphism, non-motor 

symptoms, motor symptoms.  

. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Devido ao declínio simultâneo da mortalidade, níveis de fecundidade e 

aumento da expectativa de vida, tem-se presenciado uma profunda mudança 

na estrutura da sociedade atual contribuindo para o fenômeno global de 

envelhecimento populacional. Esse fenômeno é caracterizado pelo aumento da 

proporção de idosos em relação à população total sendo bastante presente em 

países desenvolvidos e ocorrendo de forma acelerada nos países em 

desenvolvimento, como o Brasil (IBGE, 2012). Entre 1970 e 2025, espera-se 

um crescimento de 223%, ou de 694 milhões, no número mundial de pessoas 

com 60 anos ou mais. Até 2050 haverá dois bilhões de pessoas nessa mesma 

faixa etária, sendo 80% nos países em desenvolvimento (WHO, 2005). 

Segundo o CENSO/IBGE de 2010, a população brasileira de mais de 65 anos 

representava 7,4% da poupulação total no país. Uma projeção realizada pelo 

IBGE (revisada em 2008, figura 1) mostra que, em 2050, a proporção esperada 

deverá ser de 22,7%. Ou seja, um aumento de 247,3% no número de idosos no 

país. 

 

 
 Figura 1. Pirâmide etária brasileira em 2010 (A) e a projeção para 2050 

(B) mostra o processo de envelhecimento populacional. Fonte: CENSO/IBGE 
2010 e IBGE/Diretoria de Pesquisas – Coordenação de População e 
Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica 
Demográfica. Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade para o 
Período 1980-2050 – Revisão 2008. 

 

O envelhecimento é um processo fisiológico que se caracteriza por uma 

série de alterações nas funções orgânicas e mentais, havendo uma lenta perda 

da manutenção da capacidade do equilíbrio homeostático levando ao declínio 
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das funções fisiológicas. Tais alterações têm como característica principal a 

diminuição da reserva funcional, que somada aos anos de exposição a 

diversos fatores de risco, tornam os indivíduos vulneráveis às doenças (COSTA 

et al., 2003; CANCELA, 2008).  

Dentre as enfermidades decorrentes do envelhecimento, as doenças 

neurodegenerativas, como a Doença de Parkinson (DP), vêm se destacando 

devido ao aumento da incidência e seu impacto negativo sobre a qualidade de 

vida dos indivíduos (HINDLE, 2010; PONZONI & GARCIA-CAIRASCO, 1995). 

1.1. DOENÇA DE PARKINSON 

 

A DP é uma doença neurodegenerativa progressiva que gera prejuízos 

nas habilidades motoras, processos cognitivos e em outras importantes 

funções (LOTHARIUS & BRUNDIN, 2002; DELLAVILLE et al., 2011). Essa 

doença apresenta quatro manifestações motoras clássicas: tremor de repouso, 

rigidez, bradicinesia (ou movimentos mais lentos) e instabilidade postural 

(ZIGMOND & BURKE, 2002). Chama-se de parkinsonismo, síndrome de 

Parkinson, parkinsonismo secundário ou atípico, o conjunto desses sintomas 

motores que se apresentam em uma variedade de patologias. As mesmas são 

diferenciadas da doença de Parkinson típica uma vez que essa última 

apresenta entre outras características, a presença de Corpos de Lewy (CL) 

(Inclusões citoplasmáticas que representam um marco histopatológico da 

doença) e uma resposta positiva ao precursor da dopamina (DA) levodopa 

(CHRISTINE & AMINOFF, 2004; MITCHELL & ROCKWOOD, 2001).  Além 

disso, a DP também apresenta sintomas não-motores que abrangem uma 

variedade de desordens cognitivas, neuropsiquiátricas, de sono, autonômicas e 

sensórias que representam uma série de mudanças patológicas associadas a 

essa condição. Os primeiros sintomas não-motores da DP podem ser 

desordens de comportamento como sonolência excessiva durante o dia, 

depressão, ansiedade, constipação e disfunção erétil (PARK & STACY, 2009).   

Historicamente, há referências da DP desde aproximadamente 4000 a 

1000 A.C., em descrições da mesma em textos chineses antigos e no sistema 

médico indiano ancestral Ayurveda, sob a denominação de Kampavata.. Há 

ainda, na literatura médica ocidental, uma descrição feita por Galeno em 175 
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D.C. (GOUVEIA, 2008). Entretanto, a primeira descrição da DP como uma 

síndrome neurológica foi realizada em 1817 através de casos anteriores de 

parkinsonismo. O estudo “An assay on the Shaking Palsy” foi publicado nesse 

mesmo ano na qual caracterizou os sintomas da patologia (PARKINSON, 1817 

apud GOETZ, 2011). O médico e cientista francês Jean-Martin Charcot, 50 

anos mais tarde, sugeriu o uso do termo Doença de Parkinson, rejeitando a 

designação feita anteriormente de paralisia agitante por reconhecer que 

pacientes com DP não são especialmente fracos ou não necessariamente 

possuem tremor. Deve-se a Charcot a definição da presença dos quatro sinais 

cardinais da doença (tremor, bradicinesia, rigidez e instabilidade postural) e a 

apresentação de critérios para o diagnóstico diferencial (JANKOVIC, 2008; 

CHARCOT 1872 apud GOETZ, 2011; PARKINSON, 1817). Em 1913, Friedrich 

Heinrich Lewy descreveu sobre achados histológicos que foram nomeados 

Corpos de Lewy e que se tornaram, posteriormente, um marco patológico da 

DP. Um século depois da primeira descrição da doença, Tretiakoff verificou 

hipopigmentação da substância negra na autópsia de indivíduos com DP. Em 

1950, Carlsson observou que 80% da DA cerebral está localizada nos núcleos 

basais e o mesmo hipotetizou a ligação entre a depleção desse 

neurotransmissor e a DP. A confirmação veio depois que estudos bioquímicos 

post-mortem provaram a validade dessa teoria (JANKOVIC, 2008; DAUER & 

PRZEDBORSKI, 2003; KAPP, 1992 apud BARTELS & LEENDERS, 2009; 

CARLSSON, 1959; LEWY, 1912; HORNYKIEWICZ, 2006).  

Depois da doença de Alzheimer, a DP é a segunda doença 

neurodegenerativa mais comum e o distúrbio do movimento mais frequente, 

afetando 1% da população mundial entre 50 e 70 anos (HALD & LOTHARIUS, 

2005). Estima-se que 200 mil indivíduos possuam a DP no Brasil. A prevalência 

em pessoas com idade entre 60 e 69 anos é de 700/100.000, e entre 70 e 79 é 

de 1500/100.000 (SOUZA et al., 2011). A média de idade do início é 70 anos, 

entretanto 4% dos pacientes desenvolvem essa doença antes dos 50 (TRINH & 

FARRER, 2013). Apesar da descrição de casos de início precoce, a incidência 

da DP aumenta com o envelhecimento, sendo o risco de desenvolvimento da 

doença aumentado em cinco vezes a partir dos 70 anos (LAU & BRETELER, 

2006; WIRDEFELT et al., 2011). Também já foi relatado que o risco de 

desenvolver a doença é 1.5 a 2 vezes mais alto em homens do que em 
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mulheres, uma possível explicação seria a questão hormonal e ao fato de que, 

defido a fatores sociais, mais homens que mulheres trabalham na agricultura e 

em outros trabalhos onde possa haver contato com toxinas ambientais 

(GOLDMAN, 2014). 

1.1.1. Etiopatogenia 

  

A DP é considerada um distúrbio multifatorial e acredita-se que se inicia 

devido à combinação de fatores de risco genéticos e ambientais. Esses fatores 

induzem a morte de populações neuronais específicas, mas destaca-se 

principalmente a morte de neurônios dopaminérgicos da substância negra parte 

compacta (SNpc) (TRINH & FARRER, 2013; NAVARRO & BOVERIS, 2010; 

LANG & LOZANO, 1998; BARTELS & LEENDERS, 2009). O reconhecimento 

de que fatores externos poderiam ser fatores de risco para desenvolvimento da 

DP surgiu após um incidente no qual usuários de drogas recreativas 

desenvolveram rapidamente parkinsonismo semelhante a DP após exposição 

aguda ao agente ativo MPP+ (1-metil-4-fenilpiridina) (LOGROSCINO, 2005).  

Décadas de estudos epidemiológicos tem sugerido uma forte relação 

entre exposição a pesticidas e DP. Uma recente meta-análise de mais de 100 

estudos estabelece que a exposição a pesticidas, herbicidas ou inseticidas 

aumenta em 1.8, 1.3 e 1.5 vezes, respectivamente, o risco de desenvolver DP. 

Porém, quando associados a outros agentes tóxicos ou fatores de risco essa 

relação se torna mais forte (KAMEL, 2013). Por exemplo, a utilização do 

Paraquat, um dos herbicidas mais utilizados no mundo, aumenta em 1.3 a 

chance de desenvolver DP, mas a utilização do Paraquat com o fungicida 

Maneb ou Ziram aumenta três vezes o risco (KAMEL, 2013). Além desses 

venenos, outros fatores já foram relacionados com risco aumentado de 

desenvolver a DP, são eles: consumo de água de poço, uso de substâncias 

químicas industriais, morar perto/trabalhar em fábricas de celulose, trabalhar 

em fazendas e viver em zona rural. Solventes, metais pesados, monóxido de 

carbono e dissulfeto de carbono são algumas toxinas exógenas que já foram 

associadas com o desenvolvimento de parkinsonismo (OLANOW & TATTON, 

1999). Por outro lado, em outra meta-análise viu-se que o risco de desenvolver 
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DP é 60% menor entre fumantes do que entre não fumantes, e cerca de 30% 

menor em consumidores de café (HERNAN et al., 2002).  

Outro fator relacionado com a neurodegeneração na DP são as toxinas 

endógenas que surgiriam a partir de alterações no metabolismo normal devido 

a exposições ambientais ou diferenças genéticas nas vias de metabolismo de 

substâncias (DAUER & PRZEDBORSKI, 2008). Acredita-se que as áreas 

cerebrais afetadas na DP teriam uma capacidade de captar componentes 

tóxicos endógenos ou extrínsecos através de mecanismos transportadores, 

como o transportador de DA. Além disso, essas células poderiam apresentar 

aumento estresse oxidativo, altas taxas fisiológicas de oxidação proteica, 

geração seletiva de potenciais toxinas ou falhas nos mecanismos de 

detoxificação e suporte deficiente de neurotrofinas (LANG & LOZANO, 1998).  

O histórico familiar positivo para DP tem sido identificado como um 

importante fator de risco para a doença, principalmente entre indivíduos com 

DP precoce (ALLAM, DEL CASTILLO, NAVAJAS, 2005). Estudos genéticos 

verificaram que mutações de padrão herança recessiva nos genes PINK1 

(PARK6), Parkin (PARK2), DJ1 (PARK7) e de herança dominante nos genes α-

sinucleína (PARK1, SNCA), LRRK2 (PARK8) e UCHL-1 (PARK5) podem levar 

ao desenvolvimento da DP (SCHAPIRA, 2011; LAU & BRETELER, 2006). 

Entretanto, formas monogênicas da doença explicam apenas 10% de todos os 

casos da DP, sendo a maioria gerada por uma associação de exposição a 

fatores ambientais (toxinas ambientais) e susceptibilidade gerada por fatores 

genéticos (LAU & BRETELER, 2006).  De forma geral, mutações envolvidas na 

patogênese da DP geram proteínas defeituosas que se acumulam no citosol, 

danos no sistema ubiquitina proteossoma que é responsável por degradar 

proteinas defeituosas e na função mitocondrial gerando estresse oxidativo, 

considerado um dos principais eventos envolvidos no processo patogênico da 

DP (VILA & PRZEDBORSKI, 2004). Ver figura 2. 
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Figura 2. Mecanismos moleculares e genéticos da Doença de Parkinson. 
Abreviaturas: ERO – Espécies Reativas de Oxigênio, L-DOPA- Levodopa, 
REDD1- Proteína Regulada em danos ao DNA e desenvolvimento 1, MKK- 
Proteína quinase ativada por mitógeno 4 e 7, JNK- Quinase c-Jun N-terminal e 
Ub– Ubiquitina. Figura adaptada da fonte: 
<http://www.cellsignal.com/contents/science-pathway-research-
neuroscience/dopamine-signaling-in-parkinson-s-disease-pathway/pathways-
park>. 

 

1.1.2. Patofisiologia 

 

Estima-se que os pacientes iniciam seus sintomas motores quando 

apresentam cerca de 60 a 70% de morte neuronal na camada ventrolateral da 

SNpc, que é a mais afetada seguida da medial ventral e dorsal. Esse padrão de 

perda neuronal é específico da DP e se apresenta contrário ao que ocorre no 

envelhecimento normal. A morte desses neurônios leva a diminuição 

expressiva de DA no estriado (EST) através da via nigroestriatal, um processo 

que acarreta em uma alteração no funcionamento normal dos núcleos da base 

(NB) e é responsável pelo aparecimento, principalmente, dos sintomas de 
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acinesia e rigidez (NAVARRO & BOVERIS, 2010; LANG & LOZANO, 1998; 

BLANDINI et al. 2000).  

A execução dos movimentos voluntários é resultado do processamento 

correto das informações motor-sensoriais em diversas áreas neuronais, que 

incluem córtex cerebral, NB e tálamo (TLM). Os NB consistem em cinco 

núcleos interconectados que possuem como função processar sinais motores 

que vem do córtex e produzir um sinal de saída que, através dos núcleos 

ventral medial e lateral do TLM, retorna ao córtex, mais especificamente para a 

área motora suplementar e área pré-frontal, que estão ligadas ao controle do 

movimento e localizadas ao lado do córtex motor primário. Dessa forma, os NB 

influenciam indiretamente o sistema piramidal e o controle motor (BLANDINI et 

al., 2000; BENDIN & FERRAZ, 2003; SCALZO & TEIXEIRA-JÚNIOR, 2009).   

A informação proveniente do córtex chega ao EST, a porta de entrada 

das aferências dos NB e é modulada através de duas vias diferentes que 

possuem ações opostas: a via direta e indireta. Na via direta, neurônios 

GABAérgicos estriatais expressam o receptor dopaminérgico D1 e se projetam 

diretamente para a substância negra parte reticulada (SNpr) e o globo pálido 

medial (GPm), que são os núcleos de saída dos NB e também são 

GABAérgicos. Assim, a ativação da via direta inibe os núcleos inibitórios de 

saída, que reduzem a sua ação inibitória tônica sobre o TLM, que desinibido, 

estimula áreas corticais e facilita o movimento (BLANDINI et al., 2000; SCALZO 

& TEIXEIRA-JÚNIOR, 2009). Na via indireta, um conjunto diferente de 

neurônios GABAérgicos, que expressam receptores D2, se projetam para o 

globo pálido lateral (GPl) que envia projeções GABAérgicas para o núcleo 

subtalâmico (NST). O NST envia eferências glutamatérgicas para os núcleos 

de saída que, por sua vez, envia projeções GABAérgicas para os núcleos 

talâmicos. Assim, quando a via indireta é ativada, as projeções EST-GPl vão 

inibir o GPl (que atua inibindo continuamente o NST), que então reduz sua 

inibição ao NST, permitindo que o mesmo ative os núcleos de saída que inibem 

o TLM e impedem que o mesmo facilite o movimento (BLANDINI et al., 2000; 

BENDIN & FERRAZ, 2003; SCALZO & TEIXEIRA-JÚNIOR, 2009). Há ainda a 

importante influência da SNpc sobre o EST, esse núcleo possui neurônios 

dopaminérgicos que modulam as informações córtico-estriatais realizando uma 

ação dupla sobre os neurônios do EST através da via nigroestriatal: Os 



20 
 

neurônios estriatais da via direta que expressam receptores D1, que são 

receptores excitatórios, vão ser estimulados pela DA e os neurônios da via 

indireta que expressam receptores D2, que são receptores inibitórios, vão ser 

inibidos pela DA. Assim, a via nigroestriatal age facilitando o movimento já que 

ativa a via direta e inibe a indireta (BLANDINI et al., 2000; BENDIN & FERRAZ, 

2003; SCALZO & TEIXEIRA-JÚNIOR, 2009). Na DP, a morte desses neurônios 

da SNpc leva a uma reduzida ativação dos receptores dopaminérgicos que 

resulta, consequentemente numa inibição reduzida dos neurônios da via 

indireta e diminuição da excitação da via direta. Com a perda dessa importante 

modulação, a via indireta deixa de ser inibida levando a uma potente inibição 

do GPl, desinibição do NST e excitação aumentada dos núcleos de saída. 

Além disso, a hipoativação da via direta leva a redução da sua influencia 

inibitória sobre os núcleos de saída. Isso tudo gera uma inibição excessiva do 

TLM não havendo a facilitação do movimento, alteração essa que pode ser 

vista em alguns sintomas motores da doença (BLANDINI et al., 2000; BENDIN 

& FERRAZ, 2003; SCALZO & TEIXEIRA-JÚNIOR, 2009). As alterações nos 

núcleos da base que ocorrem na DP descritas acima estão representadas na 

figura 3. 
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Figura 3. Esquema da circuitaria dos núcleos da base. A) Funcionamento 
normal da via direta B)  Funcionamento normal da via indireta. C) Desequilíbrio 
da neurotransmissão na DP. Flechas em azul representam projeções 
talâmicas, as vermelhas projeções inibitórias e verdes excitatórias. Setas 
tracejadas representam projeções inibitórias tônicas sendo inibidas. Setas 
transparentes representam ação de neurotransmissores fracos/diminuídos. 
Figura adaptada de Dauer & Przedborski (2003). Abreviaturas: CTX- Córtex, 
NC – Núcleo Caudado, PTM- Putâmen,  GPl–Globo Pálido lateral, GPm– Globo 
Pálido medial, NST – Núcleo Subtalâmico, DA – Dopamina, Glu – Glutamato, 
SNpc – Substância negra parte compacta, SNpr- Substância negra parte 
reticulada, TLM- Tálamo. 

 

Como dito anteriormente, a morte neuronal não ocorre somente nos 

neurônios dopaminérgicos da SNpc mas abrange também outras populações 

neuronais como neurônios aminérgicos do tronco cerebral (catecolaminérgicos 

e serotoninérgico), núcleo basal de Meynert, neurônios hipotalâmicos, 

pequenos neurônios corticais (particularmente no giro cingulado e córtex 

entorrinal), bulbo olfativo, gânglios simpáticos e neurônios parassimpáticos 

(LANG & LOZANO, 1998). Em 2003, Braak e colegas desenvolveram uma 

hipótese de como ocorreria o desenvolvimento o processo da patologia da DP 

em 6 estágios. O estágio 1 inicia com a degeneração do bulbo olfatório e do 

núcleo olfatório anterior, que pode ser demonstrado clinicamente pela 

disfunção olfatória. O estágio 2 é caracterizado por um processo patológico 

progressivo na parte baixa do tronco encefálico, na qual acredita-se que são 

áreas chave para o desenvolvimento dos sintomas não-motores como 

anormalidades na olfação, homeostase do sono e outras características 

autonômicas. No estágio 3 e 4 inicia-se os sintomas motores quando ocorre a 
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neurodegeneração que afeta a substância negra e outros núcleos profundos do 

mesencéfalo e prosencéfalo. Nos últimos dois estágios, 5 e 6, há uma 

correlação com a presença de CL nas estruturas límbicas e neocórtex, onde 

começa-se a apresentar os sintomas neuropsiquiátricos como depressão, 

alterações cognitivas e alucinações (CHAUDHURI, HEALY, SCHAPIRA, 2006; 

BRAAK et al., 2003). 

 

1.1.3. Sintomas Motores da doença de Parkinson 

 

Por se tratar de uma doença crônica e progressiva, os sintomas motores da 

DP podem surgir lentamente e de forma assimétrica, podendo qualquer uma 

das suas manifestações surgir de forma isolada ou em conjunto, variando de 

paciente para paciente (SOUZA et al., 2011). 

O sintoma mais comum e de fácil reconhecimento da DP é o tremor de 

repouso que se constitui em surtos involuntários, rítmicos e alternados de 

músculos antagonistas possuindo uma frequência entre 4 a 6 Hz. O mesmo 

pode se exacerbar durante a marcha, esforço mental e durante situações de 

estresse emocional (OLIVEIRA, 2005; JANKOVIC, 2008). O tremor geralmente 

surge de forma unilateral mas, com a evolução da doença, pode disseminar-se 

para outros membros ipsi/contralaterais inferiores ou superiores e, além disso, 

para os lábios, queixo e mandíbula, raramente afetando cabeça, pescoço, face 

ou voz (JANKOVIC, 2008; O´SULLIVAN & SCHMITZ, 1993 apud LEANDRO, 

2012). Os tremores de mão são descritos como supinação-pronação e seu 

padrão é semelhante a “enrolar pílulas” (JANKOVIC, 2008).  

Outro sintoma comum é a rigidez que se refere ao aumento da resistência 

ao movimento passivo nos membros do paciente (DAUER & PRZEDBORSKI, 

2003). Dessa forma, na DP, a inibição dos músculos antagonistas não é 

realizada de forma eficaz devido a comandos alterados que chegam ao 

músculo. Assim, os músculos tornam-se mais tensos e contraídos e o paciente 

sente-se rígido e com pouca mobilidade (PARKINSON ONLINE, 2014).  A 

rigidez pode apresentar-se desigual, podendo iniciar-se de forma uni ou 

bilateral e, com a progressão da doença, disseminar-se para todo o corpo. A 

rigidez também é passível de mudanças de intensidade de acordo com o 
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movimento ativo, concentração mental ou tensão emocional. O indivíduo com 

DP ainda pode sofrer de dores como resultado da rigidez (JANKOVIC, 2008; 

OLIVEIRA, 2005; GILROY & HOLLIDAY, 1985 apud LEANDRO, 2012; 

O´SULLIVAN & SCHMITZ, 1993).  

Uma das características da DP que mais atrapalha a qualidade de vida de 

seus portadores é a bradicinesia, na qual o paciente apresenta dificuldade de 

iniciar os movimentos, além disso, os mesmos são pobres em complexidade e 

lentos (JANKOVIC, 2008). Os movimentos voluntários e reflexos tornam-se 

reduzidos e há a diminuição de velocidade, alcance e amplitude (hipocinesia). 

Assim, isso se traduz em dificuldade no desempenho de tarefas sequenciais e 

simultâneas (como abotoar camisa), e se reflete em vários outros sinais da 

doença, como: diminuição dos movimentos faciais (hipomimia facial), 

diminuição do volume da voz (hipofonia), diminuição do reflexo de deglutição, 

diminuição do tamanho da caligrafia (micrografia), diminuição da velocidade da 

escrita e diminuição do comprimento dos passos. Além disso, com o 

desenvolvimento da doença, pode ainda ocorrer a acinesia que se refere a 

perda completa de movimentos, como por exemplo, durante a marcha, o 

movimento natural de balanço dos braços se torna ausente (DAUER & 

PZEDBORSKI, 2003). 

É comum, com a progressão da doença, o desenvolvimento de uma 

instabilidade postural devido a alterações nos sistemas vestibulares, visuais e 

proprioceptivos (FLORES, ROSSI, SCHMIDT, 2011), ver figura 4.  Os 

pacientes assumem uma postura tipicamente flexionada ou encurvada para 

frente. Os músculos flexores e adutores tornam-se mais contraídos, tanto nos 

membros superiores quanto nos inferiores (MATA, BARROS, LIMA, 2008). A 

postura adotada associada aos sintomas já descritos levam a alterações na 

marcha dos indivíduos, podendo ser caracterizada por: passos curtos e rápidos 

(ou marcha festinada: aceleração dos passos com projeção do tronco para 

frente para corrigir o centro de gravidade do corpo e permitir o movimento), 

diminuição do balanço dos braços, e congelamento. O congelamento, também 

conhecido como bloqueamento motor e “freezing” é um tipo de acinesia que 

está presente em 47% dos pacientes com DP (JANKOVIC, 2008). Se trata de 

um distúrbio da marcha súbito e transiente (geralmente, com duração de 

menos de 10 segundos) onde o paciente sente seu pé “preso no chão”, 
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ocorrendo mais frequentemente em situações de aumento de estresse 

(BARTELS & LEENDERS, 2009).  O congelamento afeta mais comumente, os 

membros inferiores, mas braços e pálpebras também podem ser 

comprometidos (JANKOVIC, 2008). 

 

 

Figura 4. Características motoras da doença de Parkinson. A) Aumento da 
curvatura torácica e redução da mobilidade da coluna vertebral. B) Marcha de 
passos curtos e rápidos, arrastando os pés (marcha festinada). C) Redução 
dos movimentos faciais (hiponimia). D) Tremor de repouso com padrão 
semelhante ao enrolar pílulas. E) Rigidez muscular e semi-flexão dos joelhos. 
Fonte da imagem: <http://www.facilitandoacupuntura.com.br/wp-
content/uploads/2012/10/Parkinson-1-12.jpg>. 
 

 

1.1.4. Sintomas não-motores da doença de Parkinson 

 

Na maioria dos casos, o diagnóstico para DP se dá através da análise dos 

sintomas motores, no entanto, a DP é muito mais abrangente, possuindo 

também sintomas autonômicos, cognitivos, comportamentais, transtornos de 

ansiedade e humor, alterações no sono e fadiga (WOOD et al., 2010; THANVI 

et al, 2003). Ao descrever a doença pela primeira vez em 1817, Parkinson 

postulou que o senso e o intelecto estariam poupados até os estágios mais 

avançados da doença. Porém, sabe-se hoje que em muitos casos, as 
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alterações cognitivas precedem os sintomas motores (CHAUDHURI, HEALY, 

SCHAPIRA, 2006).  

Nas últimas décadas, com o aumento da expectativa de vida da população, 

os aspectos não motores da DP tem se tornado mais importantes e cada vez 

mais estudos têm sido realizados em vista do impacto desses sintomas na 

qualidade de vida dos pacientes e cuidadores (THANVI et al. 2003; 

CHAUDHURI, HEALY, SCHAPIRA, 2006). 

A fisiopatologia destas manifestações não-motoras ainda não está 

totalmente esclarecida. Contudo, sabe-se que as vias dopaminérgicas 

mesolímbica e mesocortical, bem como a via tuberoinfundibular, afetadas na 

DP, podem estar contribuindo para a manifestação dos distúrbios emocionais, 

cognitivos e do sono, respectivamente, evidenciados na patologia (BLONDER 

& SLEVIN, 2011; LINDGREN & DUNNETT, 2012).    

1.1.4.1. Alterações Cognitivas 

 

Os déficits cognitivos são frequentes em indivíduos com DP ocorrendo em 

aproximadamente 85% dos indivíduos após 15 anos de evolução (WOOD et 

al., 2010), Cummings e colegas (1988) em uma revisão de 27 estudos 

mostraram uma prevalência média de demência clinicamente comprovada de 

40% (CUMMINGS, 1988). Mais recentemente, em uma revisão sobre a 

prevalência da demência na DP, foi estimada a ocorrência em 25% a 30% dos 

casos. E que 4% dos casos de demência na população podem ser atribuídos a 

demência resultante da DP (AARSLAND et al., 2005b).   

As manifestações cognitivas na DP mais relevantes afetam os domínios da 

memória, funções executivas e visuoespaciais (POLETTI & BONUCCELLI, 

2012). Clinicamente, podem variar desde déficits sutis e focais como déficits 

espaciais (DE LEONIBUS et al., 2007), dificuldade de planejamento, formação 

de conceito, uso de regras e memória de procedimento (KEHAGIA, BARKER, 

ROBBINS, 2010), chegando à perda progressiva de memória (VOON & FOX, 

2007; OSANA-NUNEZ, GUISADO-MACIAS, PONS, 2011).  

Os déficits cognitivos na DP, assim como os sintomas motores, também 

estão relacionados, em parte, a redução da produção de DA pelos neurônios 

da SNpc, resultando em danos na neurotransmissão nas conexões 
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frontoestriatais envolvidas nas funções cognitivas e aspectos dos 

comportamentos afetivos e  motivacionais (ALEXANDER, DELONG, STRICK, 

1986). Este funcionamento anormal dos circuitos frontocorticais caracteriza o 

dano sobre as funções executivas nas fases inicias da doença. Porém, com a 

progressão da doença, redução dos níveis de DA pode vir a afetar também os 

circuitos orbito-frontais (POLETTI & BONUCCELLI, 2012). Também foi descrito 

a existência de perdas dopaminérgicas em regiões específicas da SN com 

projeções específicas para o caudado em pacientes com demência severa 

(RINNE et al., 1989). Scatton e colegas descreveram maiores níveis de perda 

dopaminérgica em áreas neocorticais quanto comparados com os não-

demenciados, sugerindo o papel da degeneração do sistema dopaminérgico 

mesocortical em doentes com demência severa (SCATTON et al., 1983). 

A transmissão noradrenérgica também está envolvida na fisiopatologia das 

alterações cognitivas em pacientes com DP. O locus ceruleus (LC) núcleo 

principal responsável pela produção de noradrenalina (NA), está severamente 

afetado na DP. O sistema noradrenérgico possui projeções bastante 

ramificadas modulando circuitos corticais, subcorticais e do tronco encefálico 

(DELAVILLE et al., 2011).  Segundo Cash et al., a perda neuronal e a depleção 

de NA no LC são mais acentuadas em pacientes com DP demenciados (EMRE 

et al., 2003; CASH et al., 1987). Outro estudo correlacionou o desempenho de 

pacientes em testes cognitivos com a concentração de MHPG (produto do 

metabolismo da NA) no líquido cefalorraquidiano (STERN et al, 1984). 

Ainda, há evidências que déficits colinérgicos devido a degeneração de vias 

ascendentes colinérgicas podem contribuir significativamente com prejuízos na 

cognição e demência. Foram descritos pacientes com PD que possuem uma 

diminuição da transmissão colinérgica no córtex cerebral e severa perda 

neuronal no núcleo basal de Meynert, sendo estes correlacionados com 

prejuízos cognitivos (EMRE et al., 2003). Dubois e colegas viram que uma 

baixa dose de um anticolinérgico causou déficits na memória em pacientes com 

DP e sem alterações cognitivas. Entretando, o mesmo não foi visto em 

controles saudáveis, o que sugere que há um déficit colinérgico sub-limiar em 

pacientes sem alterações cognitivas (DUBOIS et al., 1987).  
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Assim, a diminuição geral dos níveis e das transmissões colinérgica, 

dopaminérgica e noradrenérgica podem ser a causa neuroquímica dos 

sintomas cognitivos na DP. 

1.1.4.2. Depressão 

 

A depressão é o sintoma não-motor mais comum na DP, afetando 

aproximadamente 40% dos pacientes, dentre os quais metade sofre de 

transtorno de depressão maior (LEMKE et al., 2004; MENZA et al., 1999; 

REMY et al., 2005; FRISINA, HAROUTUNIAN, LIBOW, 2009; BLONDER & 

SLEVIN, 2011). O perfil depressivo dos pacientes com DP não é igual ao 

observado em outros pacientes. Os sintomas mais comuns incluem déficits de 

memória, níveis elevados de disforia, irritabilidade, sentimentos de culpa, 

fracasso e baixa taxa de suicídios, apesar de haver alta frequência de 

pensamento suicida (LEMKE et al., 2004; POLETTI, ROSA, BONUCCELLI, 

2012).  

Os fatores de risco para depressão na DP incluem início precoce (antes dos 

50 anos) ou histórico familiar de Parkinson (CUMMINGS & MASTERMAN, 

1999). Menza e colegas observaram uma forte associação entre a presença do 

alelo curto do transportador de serotonina (5-HT) com depressão e ansiedade 

em pacientes idosos com DP (MENZA et al., 1999). 

Os pesquisadores Brown e Jahanshahi sugeriram em 1995 que a 

depressão se iniciaria como uma consequência natural do impacto que uma 

doença neurodegenerativa progressiva causa na qualidade de vida de um 

indivíduo. Entretanto, há uma incidência muito maior de depressão na DP do 

que em outras doenças com o mesmo grau de debilitação (CUMMINGS & 

MASTERMAN, 1999).  

Outros pesquisadores postularam que as anormalidades neuroquímicas 

causadas pela doença podem explicar o alto índice de desenvolvimento de 

depressão (REMY et al., 2005). As mudanças que ocorrem nos sistemas 

neuroquímicos da DA, NA e 5-HT estão intimamente ligadas com o 

desenvolvimento da patologia, especialmente a via serotonérgica que direta ou 

indiretamente é influenciada pelos déficits dopaminérgicos encontradas na DP 

(CUMMINGS & MASTERMAN, 1999).  Além disso, níveis reduzidos do 
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principal metabólito da 5-HT, o ácido 5-hidroxindolacético (5-HIAA), foram 

observados em pacientes depressivos com DP quando comparados a outros 

pacientes com DP (KOSTIC, 1987).  

A NA também tem seu papel nos transtornos afetivos. Foi visto que 

pacientes com o transtorno de depressão maior apresentam baixos níveis de 

NA no LC, pode-se então pensar que a degeneração dessa área que ocorre na 

DP tenha um papel nos transtornos de humor nesses pacientes (ZWEIG et al., 

1993; REMY et al., 2005).  

1.1.4.3. Ansiedade 

 

A DP apresenta também transtornos de ansiedade como distúrbios 

frequentes ocorrendo em 28 a 40% dos pacientes (MENZA et al.,1999; 

BLONDER & SLEVIN, 2011). Dentre os sintomas de ansiedade os que mais se 

fazem presentes na DP são distúrbio do pânico, fobia social, transtorno de 

ansiedade generalizada e sintomas que não se encaixam nos critérios para um 

transtorno específico (BLONDER & SLEVIN, 2011). A ansiedade está 

altamente relacionada com a depressão, incluindo quando se manifesta na DP. 

Por exemplo, foi visto que 67% dos pacientes com DP que tinham diagnóstico 

de transtorno depressivo também tinham transtornos de ansiedade, enquanto 

que 92% dos pacientes com DP que possuem transtornos de ansiedade 

também possuem transtornos depressivos (MENZA, ROBERTSON-HOFFMAN, 

BONAPACE, 1993).  A severidade da ansiedade e depressão se correlaciona 

com redução da qualidade de vida em pacientes com PD e apesar disso, esses 

transtornos ainda são pouco diagnosticados e tratados (LEMKE et al., 2004). 

Não se sabe exatamente o porquê da prevalência aumentada de transtornos 

de ansiedade em pacientes com DP. Alguns pesquisadores argumentam se 

tratar de uma resposta fisiológica ao estresse causado pelos sintomas físicos 

(WALSH & BENNETT, 2001). 

Por outro lado, assim como na depressão, pesquisas mostraram que os 

transtornos de ansiedade podem ocorrer antes do desenvolvimento dos 

sintomas motores e são mais frequentes em indivíduos com histórico familiar, 

sugerindo que alterações no balanço neuroquímico na DP podem ser a causa 
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para o desenvolvimento desses sintomas (BLONDER & SLEVIN, 2011; 

ARABIA et al., 2007). 

A ansiedade na DP pode envolver o déficit dopaminérgico diretamente ou 

pode haver interações entre esses déficits e as depleções de NA e 5-HT 

(WALSH & BENNETT, 2001). Alguns estudos demonstraram uma associação 

entre diminuição da ligação da DA aos transportadores no EST ventral 

esquerdo e sintomas de ansiedade e depressão em pacientes com DP (REMY 

et al., 2005; PREDIGER et al., 2012). Foi verificado também o papel dos 

neurônios serotonérgicos que se conectam com estruturas córtico-límbicas 

envolvidas nos estados de ansiedade; pacientes com DP que carregam o alelo 

curto do transportador de 5-HT apresentaram maiores scores em escalas de 

ansiedade (MENZA et al., 1999; PREDIGER et al., 2012). As projeções 

noradrenérgicas do LC inervam o hipocampo, amigdala, área periaquedutal, 

córtex, hipotálamo outras regiões córtico-límbicas integrando a resposta à 

ansiedade. Porém, pacientes com DP apresentam perda celular noradrenérgica 

no LC, ocorrendo mudanças na expressão de receptores e transportadores de 

NA que levam a exacerbação da ansiedade (REMY et al., 2005; PREDIGER et 

al., 2012). Além disso, uma vez que a DA inibe a taxa de disparo do LC, a 

diminuição de DA na DP estaria contribuindo para uma maior ativação dessa 

área (WALSH & BENNETT, 2001).  

1.2. BDNF  

 

O fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) é um membro da família 

dos fatores de crescimento neurotrofinas que tem como função a regulação da 

modulação, sobrevivência, diferenciação neuronal e plasticidade sináptica 

(CHEN et al., 2006). Também foi demonstrado que ele atua na síntese, 

metabolismo e liberação de neurotransmissores, bem como no fluxo dos canais 

iônicos pós-sinápticos, atividade neuronal e nos potenciais de longa duração, 

sendo assim de fundamental importância na formação e modulação da 

memória (EGAN et al., 2003). 

Esse fator é abundantemente expresso por todo o sistema nervoso 

(CONNER et al., 1997). No feto, sua expressão aumenta constantemente e 

chega a seu máximo após o nascimento. No entanto, a expressão do mesmo 
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não apresenta diminuição ao longo dos anos o que sugere um papel essencial 

no sistema nervoso central adulto (MURER, YAN, RAISMAN-VOZARI, 2000). 

Em um estudo utilizando animais knock-out foi demonstrado que o BDNF é um 

fator decisivo para o estabelecimento do número necessário de neurônios 

dopaminérgicos na SNpc (BAQUET, BICKFORD, JONES, 2005). Nishio e 

colegas (1998a) viram que aproximadamente 70% dos neurônios da SNpc são 

imunorreativos para BDNF e para seu receptor de alta afinidade TrkB. A 

expressão de ambos na mesma população neuronal sugere que o BDNF atua 

de forma autócrina/parácrina nessa área (MURER, YAN, RAISMAN-VOZARI, 

2000).  

Já visto que o BDNF promove a sobrevivência de uma variedade de tipos 

de neurônios no sistema nervoso central, entre eles, os neurônios nigrais 

dopaminérgicos (MURER, YAN, RAISMAN-VOZARI, 2000).  Em 1991, Hyman 

et al., viram que a morte natural espontânea de neurônios dopaminérgicos em 

uma cultura de neurônios mesencefálicos de ratos poderia ser evitada pela 

adição de BDNF. Ainda foi visto que o BDNF é capaz de proteger in vitro contra 

drogas neurotóxicas utilizadas em modelos animais da DP, como a 6-

hidroxidopamina (6-OHDA) e 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP) 

(HYMAN et al., 1991; SPINA et al., 1992).  

Alguns estudos post mortem forneceram evidencia de que o BDNF poderia 

estar envolvido na patogênese da DP. Em 1999, foi demonstrado que cérebros 

de pacientes com DP apresentam expressão reduzida de BDNF na substância 

negra (PARAIN, 1999). Neste mesmo ano, Mogi et al. (1999) demonstrou uma 

redução na concentração de BDNF no núcleo caudado (24% do valor do 

controle), putamen (18%) e substância negra (55%). Por fim, foi verificada uma 

redução da expressão de mRNA de BDNF (HOWELLS, 2000). Além disso, a 

implantação de fibroblastos geneticamente desenvolvidos para produzir BDNF 

preveniu a degeneração de neurônios dopaminérgicos num modelo animal de 

DP (LEVIVIER et al., 1995).   Em um experimento realizado em 2005 foi visto 

que a infusão de um oligonucleotídeo antisense específico para o BDNF em 

ratos na SNpc resultou em déficits anatômicos, neuroquímicos e 

comportamentais característicos de modelos farmacológicos para a DP 

(PORRITT, BATCHELOR, HOWELLS, 2005).  
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Todos esses resultados suportam a hipótese de que a expressão reduzida 

de BDNF contribui para a morte de neurônios DA e dessa forma aumenta a 

susceptibilidade para o desenvolvimento da DP. 

1.2.1. BDNF Val66Met 

 

O gene do BDNF está localizado no cromossomo humano 11p13, 

possuindo onze éxons e nove promotores funcionais que são específicos de 

tecidos e regiões cerebrais (PRUUNSILD et al., 2007). O Val66Met, Rs6265 ou 

G196A é um polimorfismo funcional do gene BDNF com frequência variável 

entre diferentes populações, a variação Met pode ter uma frequência de 0-72%, 

sendo mais frequente na Ásia e na Oceania, e menos na África (PETRYSHEN 

et al., 2010). Sua variação é causada pela substituição de único nucleotídeo 

(guanina para adenosina) que produz uma mudança não-conservativa de 

aminoácido (Valina para Metionina) na posição 66 (FOLTYNIE et al., 2005; 

HUNNERKOPF et al., 2007). 

O polimorfismo BDNF Val66Met, gera três possíveis genótipos: 

homozigotos G/G (val/val), A/A (met/met) e heterozigoto A/G (met/val). O 

polimorfismo não afeta a função da proteína BDNF madura, mas foi 

demonstrado que ambos os genótipos A/A e A/G levam ao tráfico e 

enovelamento intracelular anormal do pro-BDNF que pode levar a redução na 

secreção do fator (CHEN et al., 2004).  

Pelo fato do BDNF ser um fator responsável por muitas funções neuronais, 

alterações em seu gene levam a uma série de consequências (JIANG, et al., 

2005; MCALLISTER, et al., 1999). Em indivíduos saudáveis, a presença do 

alelo Met prevê uma diminuição do desempenho em tarefas hipocampo-

dependente, quando comparados a indivíduos homozigotos val/val (EGAN et 

al., 2003; PEZAWAS et al., 2004). Uma possível explicação seria a diferença 

na morfologia hipocampal encontrada em indivíduos portadores do alelo Met. 

Foi observado que indivíduos heterozigotos para o polimorfismo possuem 

volume de massa cinzenta reduzida no hipocampo e córtex pré-frontal 

dorsolateral (FREY et al.; 2007). Outras áreas sub-corticais associadas com 

planejamento e altas funções cognitivas também apresentaram volume 

diminuído como núcleo caudado. Essa diferença pode estar relacionada ao 

http://snpedia.com/index.php/Rs6265
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papel que o BDNF e seus receptores desempenham no desenvolvimento e 

plasticidade contínua no cérebro (BATH & LEE, 2006). 

Vários estudos têm estudado a relação entre esse polimorfismo 

funcional e a fisiopatologia de uma série de desordens neurológicas com 

resultados significativos, entre elas: depressão (HWANG et al., 2006), 

ansiedade (CHEN et al., 2006), transtorno bipolar (NEVES-PEREIRA et al, 

2002), esquizofrenia (NEVES-PEREIRA et al., 2005) e Doença de Alzheimer 

(VENTRIGLIA et al., 2002). A associação encontrada com o polimorfismo em 

cada um desses distúrbios se encontrada detalhada na tabela 1. 

 

Tabela 1. Associações de distúrbios com o polimorfismo BDNF 

Val66Met encontradas na literatura. 

Distúrbios 
Associação 

conferindo risco 
Amostra Referência 

Depressão A 
Humanos (Etnia 

Asiática) 
HWANG et al., 2006 

Ansiedade A Camundongos CHEN et al., 2006 

Transtorno Bipolar G 
Humanos 

(população americana) 
NEVES-PEREIRA et al, 2002 

Esquizofrenia G 
Humanos  

(população europeia) 
NEVES-PEREIRA et al., 2005 

Doença de 

Alzheimer 
G/G 

Humanos  

(população europeia) 
VENTRIGLIA et al., 2002 

 

Em um estudo realizado no Japão com vários genes candidatos para a 

doença de Parkinson, foi visto que homozigosidade para o Met (A/A) é 

significativamente mais frequente nesses pacientes (MOMOSE et al., 2002; 

TODA et al., 2003). Entretanto, quando estudado em outras populações esse 

resultado não foi reproduzido: Colômbia (BENITEZ, et al., 2010), China (CHEN 

et al., 2007; CHEN et al., 2011), Suécia (HAKANSSON et al., 2003), Grécia 

(KARAKASIS et al.,2011), Finlândia (SAARELA et al., 2006), Estados Unidos 

(LIU et al., 2005) e no Japão (MASAKI et al., 2003; NISHIMURA et al., 2005).  

O polimorfismo BDNF Val66Met também já foi associado positivamente 

com prejuízo cognitivo (GUERINI et al., 2009), habilidade de planejamento 
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(FOLTYNIE et al., 2005) e desenvolvimento de discinesia precoce (FOLTYNIE 

et al., 2009) em pacientes com DP esporádica. Além disso, foi visto que a 

variação foi associada com maior idade de início da doença em pacientes com 

DP hereditária (KARAMOHAMED et al., 2005). Assim, esse polimorfismo 

representa um marcador polimórfico de alto potencial no estudo de 

susceptibilidade de genes em doenças multifatoriais como a DP. 

Diante dessas informações surge a necessidade de se investigar a possível 

relação entre o desenvolvimento da DP ou de suas características clínicas 

(aspectos motores, emocionais e cognitivos) e a presença do polimorfismo 

BDNF Val66Met. Ainda, esse é o primeiro estudo de associação do BDNF 

Val66Met com a DP realizado no Brasil que apresenta um alto grau de 

miscigenação de etnias, se constituindo um diferencial dos estudos 

anteriormente realizados.  

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

 

Investigar a relação entre a presença do polimorfismo BDNF Val66Met 

(Rs6265) e os níveis de BDNF em sangue total com a manifestação da 

sintomatologia motora e não-motora da doença de Parkinson em uma 

população brasileira. 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a sintomatologia motora e não-motora (ansiedade, depressão e 

alterações cognitivas) nos participantes do estudo; 

 Verificar possíveis correlações entre os diferentes sintomas, e entre os 

sintomas e os fatores de risco; 

 Investigar a presença do polimorfismo Val66Met no gene BDNF como 

marcador em sangue periférico de portadores ou não da doença de 

Parkinson; 

http://snpedia.com/index.php/Rs6265
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 Investigar possíveis correlações entre a presença do polimorfismo BDNF 

Val66Met e o nível de BDNF em sangue total com os sintomas motores e 

não-motores (ansiedade, depressão e alterações cognitivas) da DP. 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. Caracterização de estudo 

 

 O presente estudo caracteriza-se como um estudo transversal, analítico, 

de natureza quantitativa. 

3.2. Sujeitos 

 

Os participantes da pesquisa foram divididos em dois grupos: Grupo 

Doença de Parkinson (DP) e Grupo Controle (CTRL). Os participantes do grupo 

DP foram pacientes selecionados a partir do diagnóstico da DP de acordo com 

critérios do Banco de Cérebro da Sociedade de Parkinson do Reino Unido 

(HUGHES et al., 1992), acompanhados pelo serviço de neurologia do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL), em Natal, RN. Foram avaliados 104 

pacientes no grupo DP e 100 no CTRL.  

3.2.1. Critérios de inclusão e exclusão 

 
Para o grupo DP, foram incluídos pacientes com diagnóstico de Doença 

de Parkinson, com tratamento, classificados quanto a gravidade da doença até 

o estágio 4 da escala de Hoehn & Yahr, os quais participaram de todos os 

procedimentos. Pacientes com estágio 5 foram incluídos nas análises 

genéticas para verificação da presença do polimorfismo, coleta de informações 

sócio-demográficas e histórico de saúde e avaliação de alguns aspectos 

motores. Entretanto, esses pacientes foram excluídos dos questionários que 

avaliam cognição e aspectos emocionais, uma vez que os mesmos requerem 

plena capacidade de compreender instruções verbais e submeter-se a uma 

entrevista. 
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Para a formação do grupo CTRL, foram selecionados indivíduos sem 

relação familiar com indivíduos do grupo DP e sem doença neurológica ou 

outra comorbidade clínica que impossibilite a aplicação dos questionários, 

pareados por faixa etária e sexo ao grupo dos pacientes. Os participantes 

desse grupo foram escolhidos no mesmo hospital e convidados a participarem 

da pesquisa. Como critério de exclusão para ambos os grupos, foram retirados 

indivíduos que apresentassem alguma doença neurológica ou outras 

enfermidades que impedissem a aplicação de questionários. 

3.3. Procedimentos 

 
Os pacientes com diagnóstico de DP acompanhados ambulatorialmente 

pelo serviço de Neurologia do Hospital Onofre Lopes e indivíduos do grupo 

CTRL foram convidados a participar do estudo. Após aceitação, os mesmos 

foram submetidos a uma avaliação inicial por meio da qual se verificou a 

obediência ou não aos critérios de inclusão.  

Após essa triagem inicial, os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e então foram avaliados clinicamente 

quanto as suas funções motoras e cognitivas e aspectos emocionais 

(ansiedade e depressão). Também foi coletada uma amostra de sangue de 

cada participante para análise do nível de BDNF, realização da extração do 

DNA e posterior análise do polimorfismo para BDNF Val66Met. 

3.4. Caracterização dos participantes 

  

Foi realizada a caracterização sócio-demográfica e patológica dos 

participantes do estudo através do preenchimento de um questionário semi-

estruturado que buscou informações sobre idade, sexo, escolaridade, tempo de 

diagnóstico da doença, tratamento medicamentoso e reabilitatório, bem como a 

investigação de fatores ambientais. 

3.5. Avaliação clínica da doença de Parkinson 

3.5.1. Instrumentos para avaliação motora e dependência funcional 
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- Escala de Hoehn e Yahr: Classificação do indivíduo em cinco estágios 

referentes à gravidade da DP, através da avaliação dos sintomas instabilidade 

postural, rigidez, tremor e bradicinesia (HOEHN & YAHR, 1967).  

 

- Unified Parkinson’s Disease Rating Scale – UPDRS: Esta escala permite 

avaliar a progressão da doença. É composta por quatro dimensões com itens 

que avaliam o estado mental e comportamento (4 itens), atividades da vida 

diária (13 itens), função motora (14 itens) e complicações da terapia 

medicamentosa (11 itens). O item “Complicações da Terapia Medicamentosa” 

não foi avaliado neste trabalho. A pontuação em cada item varia de 0 a 4, 

sendo o valor máximo indicativo de maior comprometimento (FAHN & ELTON, 

1987). 

 

- Escala de Atividades Diárias de Schwab e England: Analisa a habilidade do 

indivíduo na realização de atividades da vida diária em termos de velocidade e 

grau de dependência do indivíduo através de uma escala em porcentagem. 

Nessa escala, 100% correspondem à independência completa e 0% à total 

dependência e invalidez (SCHWAB & ENGLAND, 1969). 

3.5.2. Instrumentos para avaliação cognitiva 

 

- Versão Brasileira da Bateria de Avaliação Frontal (BAF): Instrumento breve de 

diagnóstico de disfunções executivas, é composta por seis sub-testes que 

avaliam categorização, controle inibitório, fluência lexical, séries motoras, 

instruções conflitivas e comportamento de preensão (BEATO et al, 2007). 

 

- Mini-Exame do Estado Mental (MEEM): Permite a avaliação de diferentes 

funções cognitivas através de questões agrupadas em sete categorias: 

orientação temporal e espacial, registro e lembrança de palavras, atenção e 

cálculo; linguagem, capacidade construtiva visual. Seu escore varia de 0 

pontos, o qual indica o maior grau de comprometimento cognitivo até o máximo 

de 30 pontos, correspondendo a preservação total da capacidade cognitiva. A 

análise da pontuação é feita através da escolaridade do indivíduo, sendo 

adotados os pontos de corte: 13 para analfabetos, 18 para baixa e média e 26 
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para alta escolaridade (FOLSTEIN et al, 1975; BERTOLUCCI et al., 1994; 

BRUCKI et al., 2003). 

 

3.5.3. Instrumentos para avaliação emocional 

 

- Inventário de Depressão de Beck (IDB): Trata-se de uma escala de auto-

relato para levantamento da intensidade dos sintomas depressivos. É 

composta por 21 itens, que variam de 0 a 3 pontos. A gravidade da depressão 

é dada pela aplicação dos pontos de corte à pontuação final, indicando 

depressão leve a moderada (10 a 18 pontos), depressão moderada a grave (19 

a 29 pontos) e depressão grave (30 a 63 pontos) (BECK et al., 1961).  

 

- Inventário de Ansiedade de Beck (IAB): Composta por 21 itens que 

descrevem sintomas comuns em quadros de ansiedade avaliando a 

intensidade da ansiedade. A pontuação final pode variar de 0 a 63 pontos com 

pontos de corte indicado ansiedade leve (11 a 19 pontos), ansiedade moderada 

(20 a 30 pontos) e ansiedade grave (31 a 63 pontos) (BECK et al., 1988). 

3.6.  Genotipagem do polimorfismo BDNF Val66Met 

 

Aproximadamente 5ml de sangue periférico foi coletado de indivíduos em 

tubo contendo EDTA como anticoagulante, após a assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido. O sangue coletado foi mantido em gelo até o 

início do procedimento de extração de DNA. 

Na extração de DNA, as hemácias são lisadas e o DNA total foi extraído de 

leucócitos utilizando o kit comercial FlexiGene® DNA Kit (Lot no. 139299767) 

da QIAGEN. A integridade do DNA foi avaliada em gel de agarose a 1% e a 

quantificação realizada no espectrofotômetro SpectraMax® 190 UV-Vis 

Microplate Reader.  

A genotipagem das amostras de DNA para o polimorfismo Val66Met foi 

realizada no laboratório de Biologia Molecular e Expressão Gênica, coordenado 

pelo o prof. Tiago Gomes de Andrade na Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL). 

Para a reação em cadeia de polimerase (PCR) foram utilizados primers 
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desenvolvidos pela empresa Exxtend® (solução em oligos) (Primers: BDNF 

Forward -AAA GAA GCA AAC ATC CGA GGA CAA G; BDNF Reverse -ATT 

CCT CCA GCA GAA AGA GAA GAG G) para a amplificação das regiões de 

interesse contendo o polimorfismo, formando uma banda de 274 pares de 

bases (pb) como produto. O termociclador Esco- Swift Maxi Thermal Cycle® 

(USA) foi usado na amplificação de DNA. Essa reação foi realizada com um 

volume total de 25μL, contendo aproximadamente 0,5μl de cada primer (10 

pmol), 0,5μl de trifosfato desoxirribonucleotíneo (dNTP) (10mM), 2,5 μl do 

tampão NHSO4 (10x), 1,5μl de MgCl (25mM), 0,15 μl da enzima Taq 

polimerase (5 unidades/μl), 2μl de amostra e 17,35μl de H2O ulta pura, sendo 

os reagentes produzidos pela empresa Fermentas®. As condições de ciclagem 

da PCR consistiram em uma desnaturação inicial (95ºC) por 3 minutos, seguido 

de 40 ciclos de 95°C por 30 segundos, 55°C por 30 segundos, e 72°C por 2 

minutos, com uma extensão final de 72°C por 5 minutos. A digestão pela 

enzima de restrição NlaIII 10 unidades/μl (Uniscience®- Bio Labs) produziu 

duas bancas 216 e 58 bp em indivíduos com genótipo G/G e 139 e 58bp em 

indivíduos com genótipo A/A, enquanto heterozigotos (A/G) produziram as três 

bandas (216, 139, 58 bp). Os produtos da PCR foram submetidos a 

eletroforese a 3% agarose gel e visualizados usando brometo de etídio.  
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Figura 5. (A) Padrão de PCR encontrado 
após amplificação das regiões do gene de 
interesse contendo o polimorfismo (fileira 
1-4), controle negativo (fileira 5) e 
marcador GeneRulerTM 100pb DNA 
Ladder (fileira 6); (B) Diferenciação do 
polimorfismo BDNF Val66Met usando a 
enzima de restrição NlaIII. Indivíduos 
homozigotos para o G/G apresentaram 
digestão do produto da PCR (274pb) em 
216pb e 58 pb (fileira 2 e 4), enquanto 
que indivíduos homozigotos para o A/A 
apresentaram duas bandas de 139pb e 
58 pb (fileira 5). Já indivíduos 
heterozigotos para os alelos A/G 
apresentaram todos os três produtos 
(fileira 1). A fileira 3 apresenta o marcador 
Thermo Scientific™ GeneRulerTM Low 
Range para identificação das bandas.  
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3.7. Análise dos níveis de BDNF em sangue total 

 

A coleta de sangue periférico foi realizada em pacientes durante o período 

da manhã, entre 9 e 11 horas. Aproximadamente 4ml do sangue coletado dos 

pacientes foi armazenado em um tubo com EDTA. O sangue foi aliquotado e 

armazenado a -80°C. Posteriormente, foram selecionados 29 pacientes para o 

grupo DP e 24 indivíduos para o grupo CTRL para análise dos níveis BDNF em 

sangue total. Os pacientes foram escolhidos conforme o genótipo e se faziam 

uso ou não de antidepressivos, devido a influência que esses medicamentos 

exercem nos níveis de BDNF. No dia da análise, as amostras de sangue total 

foram lisadas a 1% de triton X-100 e incubadas durante 1 hora. As membranas 

celulares lisadas foram descartadas através de centrifugação a 15.000 rpm por 

5 min em uma temperatura de 4°C. O sobrenadante foi analisado para 

determinação da concentração de BDNF através de um kit (CYT 306, 

Chemicon, Temecula, USA) de Ensaio Imunossorvente ligado a enzima 

(ELISA). As amostras foram processadas de acordo com as especificações do 

kit: duplicata da curva padrão em cada placa e amostras em triplicata, sendo 

adicionadas em uma placa de 96 poços com anticorpo de coelho anti-BDNF já 

adsorvido e incubadas overnight a 4°C. No dia seguinte, a placa foi lavada com 

o tampão e incubada com anticorpo biotinilado anti-BDNF de rato por 3 horas 

em temperatura ambiente. Para amplificar o sinal, o complexo 

biotina/estreptavidina horseradish peroxidase foi adicionado e incubado por 1 

hora. A adição de 3,3´,5,5´-tetrametillebenzidina iniciou a reação colorimétrica 

que foi parada 15 minutos depois pela adição de uma solução de HCl, e a 

absorbância foi imediatamente mensurada a 450 nm (SpectraMax® 190 UV-Vis 

Microplate Spectrophotometer). A concentração das amostras foi calculada a 

partir da curva padrão. De acordo com o fabricante, a curva padrão é linear 

abrangendo concentrações de BDNF entre 7.8-500 pg/ml e o kit não possui 

reação cruzada significante com as neurotrofinas NGF, NT4/5 ou NT3. 

3.8. Análise estatística 

  

Os dados foram apresentados em média ± desvio padrão [valor mínimo; 
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valor máximo] para melhor visualização dos resultados obtidos e para permitir 

comparação entre dados de outros trabalhos. Os dados entre os grupos DP e 

CTRL foram comparados pelo teste U de Mann–Whitney ou Kruskal-Wallis 

dada a natureza não paramétrica dos mesmos. Em alguns casos, foi aplicado 

também o teste de correlação de Spearman e regressão múltipla. O teste do 2 

foi utilizado para o estudo de variáveis categóricas. Como teste post hoc foram 

utilizados comparações múltiplas de Mann-Whitney para dados numéricos e os 

dados categóricos foram comparados pelos resíduos ajustados com o p de 

Bonferroni corrigido (GARCÍA-PÉREZ & NUNEZ-ANTON, 2003). Para análise 

do equilíbrio de Hard-Weinberg e associação do polimorfismo com a DP foi 

utilizado o programa para estudos de associação SNPstats (SOLE et al., 2006). 

Os demais testes estatísticos foram realizados no programa SPSS versão 17.0. 

 

3.9. Considerações Éticas 

 

Este estudo foi submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP- UFRN) e conta com sua 

aprovação (ANEXO A). Todos os procedimentos da pesquisa foram realizados 

sob as regras do Conselho Nacional de Saúde, através da Resolução N° 

196/96, que estabelece as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos.  

Aos participantes foi assegurado o anonimato de sua identidade e 

esclarecidas às informações pertinentes aos objetivos e etapas da pesquisa. 

Após tais esclarecimentos, todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

4. RESULTADOS 

 

4.1. Caracterização geral da amostra 

 

Participaram nesse estudo 204 sujeitos, 104 no grupo doença de 

Parkinson e 100 no grupo Controle. O grupo DP é composto por 72 

http://epm.sagepub.com/search?author1=Miguel+A.+Garc%C3%ADa-p%C3%A9rez&sortspec=date&submit=Submit
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participantes do sexo masculino e 32 do sexo feminino. A maioria dos 

participantes deste grupo é casada (63,4%), com idade média de 64,42±11,69 

[37;89] anos, apresentando baixo nível de escolaridade (62,8% não são 

alfabetizados ou possuem até o fundamental completo). A maior parte é 

aposentada (81,4%), com baixa renda familiar (66,7% recebe de um a dois 

salários mínimos) e mora na zona urbana (95,1%). No grupo CTRL, 67 

participantes são do sexo masculino e 33 do sexo feminino, com idade média 

de 62,98±10,04 [38;88] anos. A maioria é casada (63,6%), possui baixo nível 

de escolaridade (64% não são alfabetizados ou possuem até o fundamental 

completo), baixa renda familiar (68,4% recebe até dois salários mínimos), 91% 

moram em zona urbana e 51% são aposentados.  

4.2. Caracterização específica do grupo DP 

 

A tabela 2 apresenta características específicas do grupo DP. 

Primeiramente, a idade média de início dos sintomas foi de 55,75±11,92 [30;87] 

anos. Desses, 37 (36,6%) indivíduos apresentaram idade de início de sintomas 

inferior ou igual a 50 anos, sendo portanto caracterizados como DP de início 

precoce (EPDO), 64 apresentaram os primeiros sintomas com mais de 50 

anos, sendo caracterizados portanto como DP tardia (LPDO) e 3 não souberam 

responder. O tremor foi citado como o sintoma inicial da DP por 69,3% dos 

participantes. O tempo médio de progressão da doença entre os participantes 

foi de 8,8±5,78 [1;32] anos, já a média do tempo de tratamento foi de 7,44±5,27 

[0;29] anos. Parte dos participantes (40,6%) confirmou a presença de casos 

semelhantes na família, sendo pai e tio (ambos com 22,5%) os familiares mais 

relatados. Porém, muitos deles não têm a informação do diagnóstico oficial do 

familiar. Não foi observada diferença entre os sexos em nenhum dos 

parâmetros descritos acima. 

 

 

 

 

 



43 
 

Tabela 2. Histórico de saúde dos participantes (média ± desvio padrão e valor 

máximos e mínimos) dos CTRL (controle) e grupos DP (Doença de Parkinson).  

Características Grupo CTRL Grupo DP 

Idade 62,98±10,04 [38;88] 64,42±11,69 [37;89] 

Idade do início dos sintomas  - 55,75±11,92 [30;87] 

Idade de diagnóstico  - 57,11±11,98 [30;87] 

Tempo de tratamento 

farmacológico 
- 7,74±5,27 [0;29] 

Tempo de progressão da 

doença 
- 8,8±5,78 [1;32] 

 

4.3. Avaliação Motora 

 

Com relação aos sintomas motores, a média da pontuação de 

progressão da doença em participantes do grupo DP medida pela escala de 

Hoehn e Yarh foi de 2,69±1,18 [1;5], com mediana 3. Dentre os pacientes, 54 

(53%) apresentam-se em um dos três últimos estágios da escala (pontuações 

de 3 a 5) indicando comprometimento moderado a severo pela DP. Na figura 6, 

está representada a frequência de distribuição dos escores da escala de HY 

nos homens (B) e das mulheres (C), não havendo diferença significativa entre 

os sexos [U= 1075,500, n.s.]. 
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Figura 6. Histograma da frequência dos escores obtidos no questionário de 

avaliação motora Hoehn e Yarh que avalia grau de progressão da Doença de 

Parkinson. A) Todos os indivíduos do grupo DP. B) Somente homens do grupo 

DP. C) Somente mulheres do grupo DP. 

 

A pontuação total média dos participantes do grupo DP na Unified 

Parkinson’s Disease Rating Scale (UDPRS) foi de 46,8±21,21 [7;103], 

demonstrando o comprometimento significativo de todas as dimensões da 

escala quando comparada ao CTRL, 4,58±5,84 [0;34] (tabela 3), [U= 101,000, 

p<0,01]. 
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Tabela 3. UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) total e 

dimensões (média ± desvio padrão e valor mínimos e máximos). 

 

UPDRS I II III TOTAL 

CTRL 
2,04± 2,20  

[0;11]* 

1,22± 2,14  

[0;12] 

1,32± 3,01  

[0;19] 

4,58± 5,84 

 [0;34] 

DP 
1,15± 1,02  

[0;4] 

20,23± 9,58  

[3;45]** 

21,98± 10,58  

[0;50]** 

46,87± 21,21  

[7;103]** 

*p<0,01 **p<0,0001 comparando entre os grupos (Teste de Mann-Whitney). 

 

Na primeira dimensão “Estado mental, comportamento e disposição” 

(figura 7A), 60,4% relataram queixaram-se de leve/moderada perda de 

memória e/ou dificuldade no manuseio de problemas no grupo DP, enquanto 

que no controle essa porcentagem foi de 56%. Enquanto 4% do grupo controle 

descreveu dificuldade de memória severa, essa porcentagem aumentou para 

11,9% no grupo DP. Além disso, 45% e 24,2% do grupo DP e CTRL, 

respectivamente, informaram que tinham sonhos intensos/alucinações. No que 

diz respeito a depressão, 63% dos pacientes do grupo DP relataram períodos 

curtos e 14% períodos longos de pensamentos depressivos (23% e 5%, 

respectivamente no grupo controle). No quesito motivação, 63% dos pacientes 

com DP descreveram algum tipo de perda de motivação ou desinteresse na 

realização de atividades, já no grupo CTRL essa porcentagem foi de 22%. 

Porém, nessa primeira dimensão o grupo CTRL apresentou pior desempenho 

[U=3955,000, 0,006]. 

Na segunda dimensão “Atividades da vida diária” (figura 7B), os 

participantes do grupo DP demonstraram dificuldades na linguagem (80,2%), 

escrita (95,8%), bem como necessidade de ajuda para vestir-se (56,0%), 

durante a alimentação (53,4%) e durante a higiene (45%). Uma grande parte 

dos pacientes com DP também relataram que sofrem do fenômeno de freezing 

quando caminham (75,5%), de tremor moderado/severo incômodo (em 

qualquer parte do corpo- 50%) e de dores moderadas/fortes e/ou sensação de 

formigamento (38,7%). 
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 Na dimensão “Avaliação motora” (figura 7C), os principais achados 

foram que os pacientes com DP apresentavam os seguintes sintomas de forma 

moderada/severa: alterações posturais não normais em idosos (46,5%), 

caracterizadas por postura fletida moderadamente/severa podendo estar 

inclinada para um lado; distúrbios de marcha (51,3%), necessitando de 

assistência para caminhar; hipocinesia e a bradicinesia (62,6%); rigidez (45%); 

tremor nas mãos (27,3%); hiponímia facial (57%) e hipofonia (51%).  

 Tanto na segunda quanto na terceira dimensão houve diferença 

significativa nos escores entre os grupos [U=82,500 p<0,001] e [U=181,00 

p<0,001], respectivamente, com o grupo DP apresentando os piores escores. 
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Figura 7. Sintomas mais frequentes avaliados pelo UPDRS (Unified 
Parkinson’s Disease Rating Scale) através de três dimensões: A) Estado 
mental, comportamento e disposição, B) Atividades da vida diária e C) 
Alterações Motoras (grau moderado e severo). 
 

 A escala de Schwab e England, utilizada para avaliar o desempenho das 

atividades da vida diária (AVD), indicou uma redução significativa da 
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independência funcional dos indivíduos no grupo DP 62,1±23,3 [10;90] quando 

comparado ao grupo controle 97,7±6,49 [60;100] [U=296,000, p<0,001], sendo 

a mediana de 100 para o grupo CTRL e 70 para o grupo DP. 
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Figura 8. Boxplot dos escores dos grupos CTRL e DP nas Atividades da Vida 
Diária (AVD) avaliada pelo questionário SE (Schwab e England). *p<0,01 
(Teste de Mann-Whitney). 

 

4.4. Avaliação Cognitiva 

 

Foi encontrada uma tendência de prejuízo para as funções executivas 

avaliadas na Bateria de Avaliação Frontal (BAF) no grupo DP 9,58±4,33 [0;16] 

em relação ao CTRL 10,78±4,32 [0;18] [U=4029,000, p=0,06). Quando os 

grupos foram separados por sexo, houve diferença significativa entre os grupos 

nas mulheres, CTRL 11,75±3,96 [4;18] e DP 9,25±4,53 [2;16] [U=319,000 

p=0,03], mas não nos homens CTRL 10,29±4,45 [0;18] e DP 9,73±4,27 [0;16] 

[U=2085,000, n.s.].  

 

 

 



49 
 

B A F

E
s

c
o

r
e

C
T

R
L

D
P

0

5

1 0

1 5

2 0

A

 

B A F  M u lh e re s

E
s

c
o

r
e

C
T

R
L

D
P

0

5

1 0

1 5

2 0

B

*

 

B A F  H o m e n s

E
s

c
o

r
e

C
T

R
L

D
P

0

5

1 0

1 5

2 0

C

 

Figura 9. Boxplot dos escores do questionário BAF (Bateria de Avaliação 
Frontal) que avalia alterações cognitivas nas funções executivas em A) Grupo 
DP vs. CTRL e comparações entre os grupos somente em mulheres (B) e 
somente em homens (C). *p<0,05 (Teste de Mann-Whitney). 
 

Foi vista uma alta correlação positiva entre os escores encontrados no 

questionário BAF e o número de anos de estudo (rs=0,625, p<0,001). Dessa 

forma, comparando somente os indivíduos com a mesma escolaridade, houve 

diferença significativa entre os grupos CTRL 9,6±3,87 [4;18] e DP 6,9±3,58 

[0;16] [U=670,500, p=0,001], nos indivíduos que estudaram até 4 anos (ou seja, 

de analfabetos até fundamental incompleto), ver figura 10.  
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Figura 10. Boxplot dos escores do questionário BAF (Bateria de Avaliação 
Frontal). A) Grupo DP vs. CTRL com indivíduos que estudaram 4 anos ou 
menos (não alfabetizados até ensino fundamental incompleto). B) Grupo DP vs. 
CTRL com indivíduos que estudaram mais 4 anos (ensino fundamental 
completo até ensino superior completo) *p<0,01 (Teste de Mann-Whitney). 
 

Os indivíduos do grupo DP que tinham até o fundamental incompleto 

apresentaram maior frequência nas duas últimas alternativas nos sub-testes: 1 

(x2 (3) = 8,217, p=0,042), 3 (x2 (3) = 14, 268, p=0,003) e 4 (x2 (3) = 18,058, 

p=0,001). Esses itens avaliam conceituação, série motora e instruções 

conflitantes, respectivamente. Entre os indivíduos que tinham do ensino 

fundamental ao superior completo só o item 5 (controle inibitório) apresentou 

frequência significativamente maior nas duas últimas alternativas (x2 (3) = 

12,630, p=0,044).  

Entretanto, eliminando a contribuição de variáveis confundidoras 

significativas (anos de estudo e MEEM) na performance do BAF e de seus 

subtestes através da ANCOVA, foi encontrada uma diferença significativa na 

performance total [CTRL= 10,666; DP= 9,811; ANCOVA, F(1,190)= 

4,187,p=0,04] e subteste 5 (controle inibitório) entre os grupos CTRL e DP 

[CTRL= 1,035; DP= 0,665; ANCOVA, F(1,190)= 7,396, p=0,007], com pior 

desempenho do último. Os fatores idade, IDB, IDA e sexo não apresentaram 

contribuição significativa (p>0,05).  
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Figura 11. Histograma da frequência de indivíduos que apresentaram os piores 
escores (Frequência de desempenho correspondente a alternativa 0 e 1) do 
questionário BAF (Bateria de Avaliação Frontal). A) Grupo CTRL vs. DP 
apenas com indivíduos que estudaram 4 anos ou menos (não alfabetizados até 
ensino fundamental incompleto). B) Grupo CTRL vs. DP com indivíduos que 
estudaram mais 4 anos (ensino fundamental completo até ensino superior 
completo) *p<0,05 (Teste de Qui-quadrado). 
 
 

Houve ainda diferença significativa nos escores totais do BAF quando 

avaliado somente o grupo DP em relação a idade de início dos sintomas, onde 

indivíduos que desenvolveram a doença mais tarde apresentaram piores 

escores 9(4,31) [0;16] do que os que desenvolveram antes dos 50 anos 

10,71(2,16) [2;16] [U=791,500, p=0,05], figura 12.  Entretanto, após correção 

do efeito da idade, não houve diferença de desempenho no BAF entre os 

indivíduos com idade de início da doença precoce ou tardia (ANCOVA, F 

(1;90)=0,499, n.s.).  A covariável anos de doença não foi significativa para o 

modelo.  
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Figura 12. Boxplot dos escores do questionário BAF (Bateria de Avaliação 
Frontal) dos indivíduos do grupo DP que iniciaram os sintomas antes dos 50 
anos (EPDO) e com 50 anos ou mais (LPDO). *p=0,05 (Teste de Mann-
Whitney). 

 

Na avaliação das funções cognitivas pelo Mini Exame do Estado Mental 

(MEEM), não foi encontrada diferença significativa entre escore total do grupo 

DP 22,94(4,87) [10;30] e o grupo CTRL 24,16(3,94) [8;30] [U= 4099,000, n.s.]. 

Porém, após a retirada da influência de covariáveis significativas, idade e anos 

de estudo, foi verificado um pior desemprenho de indivíduos do grupo DP no 

questionário MEEM [CTRL= 24,231; DP= 22,850; ANCOVA, F(1,190)= 6,455, 

p=0,01]. Não foi encontrada nenhuma diferença significativa [U= 863,000, n.s.] 

entre os homens, 23,10±4,96 [10;30], e as mulheres, 22,5±4,73 [10;29], quando 

avaliado o escore total dos participantes do grupo DP.   

Ao comparar somente os indivíduos com a mesma escolaridade, houve 

diferença significativa entre os grupos CTRL 23,68±4,07 [8;30] e DP 

20,97±4,36 [10;27] [U=684,000, p=0,002] nos indivíduos que estudaram até 4 

anos (não alfabetizados até fundamental incompleto), mas não entre os que 

estudaram 4 anos ou mais (fundamental completo até superior completo) 

[U=1184,000, n.s.]. 
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Figura 13. Boxplot dos escores totais do questionário MEEM (Mini-exame de 
estado mental): A) Grupo CTR vs. DP, B) CTRL vs. DP apenas com indivíduos 
que estudaram 4 anos ou menos (não alfabetizados até ensino fundamental 
incompleto) e C) Grupo CTRL vs. DP com indivíduos que estudaram mais 4 
anos (ensino fundamental completo até ensino superior completo) *p<0,05 
(Mann-Whitney). 
 

Ao aplicarmos os pontos de corte de acordo com a escolaridade, vimos uma 

maior frequência de alterações cognitivas nos participantes do grupo DP 

(58,9%) que no grupo controle (56,6%), entretanto, essa associação não foi 

significativa. Quando analisado somente o grupo DP, foi vista uma associação 

significativa entre a presença de alteração cognitiva e o sexo, x2 (1)= 4,228, 

(p=0,04), com mulheres apresentando maior porcentagem (75,0%) de 

alteração cognitiva do que as homens (53,2%), ver figura 14. 
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Figura 14. Histograma da frequência de alteração cognitiva avaliada através do 
MEEM (Mini-Exame do Estado Mental) após aplicação de pontos de corte 
relacionados à escolaridade. A) Grupo DP vs. CTRL B) Somente indivíduos do 
grupo DP analisado entre os sexos. *p<0,05 (Teste de Qui-Quadrado). 

 

Foi visto também que os escores do BAF e o MEEM se apresentaram 

significativamente diferentes entre diferentes categorias de idade no grupo DP 

(BAF- H(3)= 10,04, p=0,01; MEEM- H(3)= 11,59, p=0,009) porém no grupo 

CTRL somente o MEEM foi significativo (H(3)= 8,696, p=0,03). A análise post 

hoc mostrou que, no grupo DP, somente os escores BAF entre as categorias 

de intervalo de idade 35-50 (12,30±3,2 [6;16]) e ≥76 (7,56±3,9 [2;16]) foram 

significativos (p=0,01), figura 15A. Adicionalmente, a análise mostrou também 

que, no grupo DP, os escores do MEEM foram diferentes nos intervalos de 

idade 35-50 (25,15±3,1 [18;29]) e ≥76 (19,56±5,3 [10;26]) (p=0,01) e entre 51-

65 (24,19±3,8 [18;30]) e ≥76 (19,56±5,3 [10;26]) (p=0,02), ver figura 15B. 

Enquanto que, no grupo CTRL, foi somente entre 51-65 (24,47±4,3 [8;30]) e 

≥76 (21,09±3,5 [15;26]) (p=0,02).  Não houve diferença estatística nos escores 
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BAF encontrados em nenhuma das categorias de idade entre os grupos CTRL 

e DP. 
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Figura 15. Boxplot dos escores dos questionários cognitivos do grupo DP: A) 
BAF (Bateria de Avaliação Frontal) e B) MEEM (Mini Exame de Estado Mental) 
e sua relação com idade.*p<0,05  (Teste de Kruskal Wallis, post hoc de 
análises múltiplas de Mann-Whitney). 
 
 

Foram realizadas ANCOVAS dos sub-escores do MEEM para determinar 

quais subtestes melhor discriminam pacientes DP de controles. Após ajuste por 

idade e anos de estudo, foi visto que pacientes com DP apresentaram 

significativamente menor escore nos subtestes: orientação temporal [CTRL= 

4,647; DP= 4,205; ANCOVA, F(1,190)= 9,633,p=0,002], orientação espacial 

[CTRL= 4,845; DP= 4,569; ANCOVA, F(1,190)= 8,290,p=0,004], repetição 

[CTRL= 0,923; DP= 0,816; ANCOVA, F(1,190)=5,139,p=0,02] e frase [CTRL= 

0,729; DP= 0,559; ANCOVA, F(1,161)= 7,306,p=0,008]. Os fatores IDB, IDA, 

sexo e BAF não realizaram influência na performance dos subtestes do MEEM 

(p>0,05).  

 

4.5. Avaliação Aspectos Emocionais 

 

A presença e a gravidade da depressão nos participantes foram avaliadas 

pelo inventário de depressão de Beck (IDB). Os escores obtidos estão 

apresentados na tabela 4. Foi observada uma diferença significativa entre o 

grupo DP 16,34±9,52 [2;47] e o grupo CTRL 7,18±7,80 [0;47] [U= 1857,500, 

p<0,001] na pontuação total do IDB (figura 16). A significância permaneceu 

após correção por desempenho no IAB [F(1;192)= 19,783, p<0,001]. 
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Figura 16. Boxplot dos escores dos questionários: A) IDB (Inventário de 
Depressão de Beck) e B) IAB (Inventário de Ansiedade de Beck).*p<0,01 
(Teste de Mann-Whitney). 

 

Os sintomas de depressão avaliados em cada subitem do IDB que 

apresentaram as maiores medianas no grupo DP foram: sentir-se triste com 

frequência (item 1), estar desanimado quanto ao futuro (item 2), chorar com 

frequência (item 10), ficar aborrecido/irritado mais frequentemente (item 11), 

adiar decisões (item 13), desânimo (item 15), problemas com o sono (item 16), 

mais cansado (item 17), mais preocupado com a saúde (item 20) e menos 

interessado por sexo (item 21). A figura 17 mostra o gráfico da frequência 

desses sintomas nos grupos CTRL e DP. 
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Figura 17. Histograma de sintomas frequentes de depressão (A) e ansiedade 
(B) avaliados pelos subitens dos questionários IDB (Inventário de Depressão 
de Beck) e pelo IAB (Inventário de Ansiedade de Beck) nos grupos CTRL e DP, 
respectivamente. 
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Figura 18. Histograma da frequência de presença de depressão, ansiedade e 
ambas encontradas nos grupos DP e CTRL. Avaliação realizada através do 
questionário IDB (Inventário de Depressão de Beck) e IAB (Inventário de 
Ansiedade de Beck). Teste de Qui-Quadrado, * p<0,001. 
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Através da aplicação de pontos de corte, os grupos apresentaram uma 

associação significativa com a gravidade da depressão x2 (3)= 43,350, 

(p<0,01), figura 19A. O CTRL apresentou significativamente mais indivíduos 

sem depressão (resíduo ajustado com correção de Bonferroni p<0,0001), 

enquanto o grupo DP apresentou significativamente mais indivíduos com 

depressão leve e moderada (resíduo ajustado com correção de Bonferroni 

p=0,0001). Além disso, o grupo DP também apresentou uma maior 

porcentagem de indivíduos com depressão grave (10,5%) comparado ao CTRL 

(2%). Quanto à presença da depressão, a porcentagem foi significativamente 

maior no grupo DP (74,7%) do que no CTRL (29%), com os indivíduos do 

grupo DP apresentando 7,2 vezes mais chances de desenvolver algum grau de 

depressão, OR: 7,2 (3,8-13,6) (x2 (1)= 40,791, p<0,0001). 
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Figura 19. Histograma da frequência do grau de depressão (A) e ansiedade (B) 
encontrada nos grupos DP e CTRL. Avaliação foi realizada através do 
questionário IDB (Inventário de Depressão de Beck) e IAB (Inventário de 
Ansiedade de Beck). Teste de Qui-quadrado, * p<0,001. 
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Tabela 4. Tabela apresentando os escores médios ± desvio padrão dos 
questionários IDB e IAB e a frequência (valor absoluto) de indivíduos afetados 
pelos diferentes graus de depressão e ansiedade nos grupos CTRL e DP. 

    Gravidade 

Escala   Escore Leve %(n) Moderada 

%(n) 

Grave %(n) 

IDB Grupo CTRL N total 7,18±7,80 21 (21) 6 (6) 2 (2) 

Homens 6,11±6,43 19,1 (13) 7,5 (5) 0 (0) 

Mulheres 9,33±9,80 24,2 (8) 3 (1) 6,1 (2) 

Grupo DP N total 16,34±9,52 40 (38) 24,2 (23) 10,5 (10) 

Homens 14,86±7,75 45,5 (30) 22,7 (15) 6,1 (4) 

Mulheres 19,72±12,17 27,6 (8) 27,6 (8) 20,7 (6) 

IAB Grupo CTRL N total 9,35±8,63 23 (23) 9 (9) 4 (4) 

Homens 7,55±7,41 17,9 (12) 7,5 (5) 1,5 (1) 

Mulheres 13,00±9,84 33,3 (11) 12,1 (4) 9,1 (3) 

Grupo DP N total 16,71±9,73 36,8 (35) 26,3 (25) 9,5 (9) 

Homens 13,34±8,13 39,4 (26) 28,8 (19) 4,5 (3) 

Mulheres 19,82±12,25 31 (9) 20,7 (6) 20,7 (6) 

 

Dados semelhantes foram encontrados para a avaliação da ansiedade nos 

participantes pelo Inventário de Ansiedade de Beck (IAB), com o grupo DP 

16,71±9,73 [0;47] apresentando uma pontuação significativamente maior que o 

grupo controle 9,35±8,63 [0;37] [U= 2548,000, p<0,001]. Esse efeito 

permaneceu após a correção por desempenho no IDB, UPDRS, sexo e idade 

[F(1;189)= 5,506, p=0,02]. 

Os sintomas de ansiedade também foram submetidos a análise por subitem 

e os que apresentaram as maiores medianas no grupo DP foram: 

dormência/formigamento (item 1), tremor nas pernas (item 3), medo de 

acontecimentos ruins (item 5), nervosismo (item 10), tremor nas mãos (item 

12), corpo trêmulo (item 13) e sudorese excessiva (item 21). A figura 17B 

mostra o gráfico da frequência desses sintomas no grupo CTRL e DP.  
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Os grupos também apresentaram uma associação significativa com a 

gravidade da ansiedade após a aplicação dos pontos de corte, x2 (3)= 27,870, 

p<0,01, figura 19B. O CTRL apresentou significativamente mais indivíduos com 

ausência de ansiedade (resíduo ajustado com correção de Bonferroni 

p=0,001), enquanto o grupo DP apresentou significativamente mais indivíduos 

com ansiedade de grau moderado (resíduo ajustado com correção de 

Bonferroni p=0,001). Adicionado a isso, o grupo DP também apresentou uma 

maior porcentagem de indivíduos com ansiedade grave (9,5%) comparado ao 

CTRL (4%). A presença da ansiedade também teve sua maior porcentagem no 

grupo DP (73%) comparado ao CTRL (36%), com indivíduos do grupo DP 

apresentando 4,7 mais chances de desenvolver algum grau de ansiedade, OR: 

4,17 (2,5-8,6) (x2 (1)= 26,305, p<0,0001). A figura 18 mostra ainda que cerca 

de 63,2% dos indivíduos do grupo DP apresentaram tanto depressão quanto 

ansiedade enquanto essa frequência foi de 24% no grupo CTRL, sendo 

estatisticamente diferente (x2 (2)= 40,773, p<0,001). Além disso, o grupo DP 

apresentou 5,4 vezes mais chance de apresentar a coexistência dessas duas 

desordens emocionais, OR: 5,42 (2,9-10,09).  

Analisando somente o grupo DP, indivíduos EPDO apresentaram uma 

associação significativa com a presença de ansiedade, x2 (1)= 9,445, (p<0,01). 

A figura 20 mostra a coexistência da ansiedade mais depressão também foi 

associada significativamente com o início precoce da DP x2 (2)= 6,821, p=0,03. 

Além disso, foi observada associações positivas entre o grau de depressão (x2 

(3)= 9,308, p<0,03) e a presença de ansiedade (x2 (3)= 4,321, p<0,05) com o 

histórico positivo de DP na família (tabela 5). Entre os indivíduos do grupo DP 

que se enquadraram na categoria ansiedade grave do IAB, 80% tinham 

histórico familiar positivo. Adicionalmente, foi visto que indivíduos com histórico 

positivo tinham 2,8 vezes mais chances de desenvolver algum grau de 

ansiedade (OR: 1,04-7,56). 

Quando analisado quanto a influência do sexo, foi visto que o grupo CTRL 

apresentou diferença significativa (IAB- [U=742,500, p<0,01]) no desempenho 

final entre os sexos no questionário IAB, com mulheres apresentando pior 

desempenho (13,00±9,84 [0;37] vs. 7,55±7,41 [0;33]). Porém, essa relação não 

foi significativa para o grupo DP (IDB- [U=749,000, n.s.] e IAB- [U=777,000, 

n.s.]. 
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Figura 20. Histograma da frequência da presença de Ansiedade (Ans) e 
Depressão mais Ansiedade (Dep + Ans) nos grupos EPDO (idade de início da 
DP ≤ 50 anos) e LPDO (idade de início da DP > 50 anos). Teste de Qui-
Quadrado, * p<0,05. 

 

 

Tabela 5. Tabela apresentando a relação do grau de depressão (avaliado pelo 
Inventário de Depressão de Beck) e a presença de ansiedade (avaliada pelo 
Inventário de Ansiedade de Beck) com histórico familiar de DP nos indivíduos 
do grupo DP.  
 

Histórico Familiar Não Sim p 

Grau de Depressão 

Ausente 41,7% (10) 58,3% (14) 

0,02* 
Leve 67,6% (25) 32,4% (12) 

Moderado 60,9% (14) 39,1% (9) 

Grave 20,0% (2) 80% (8) 

Presença de Ansiedade 

Ausente 72,0% (18) 28,0% (7) 
0,03* 

Presente 47,8% (33) 52,2% (36) 

Dados apresentados em porcentagem (valor absoluto). *p<0,05 (Teste do Qui-Quadrado). 

4.6. Associações Clínicas 

 
A tabela 6 apresenta a análise de correlação entre os questionários 

escolhidos neste estudo. Pode-se observar que os todos apresentaram 

correlações entre si, com exceção do questionário BAF com IAB (rs=-0,098, 

n.s.) e IDB (rs=-0,187, n.s.). 
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Os escores SE apresentaram uma alta correlação negativa com os 

questionários motores UPDRS (rs=-0,854, p<0,0001) e HY (rs=-0,821, 

p<0,0001). Enquanto que os mesmos apresentaram uma alta correção positiva 

entre si (rs=0,749, p<0,0001). 

O IDB, por sua vez, demonstrou uma correlação positiva significativa com 

os questionários motores UPDRS (rs=0,557, p<0,0001), HY (rs=0,463, 

p<0,0001) e negativa com o SE (rs=-0,530, p<0,0001). O IDB também foi 

correlacionado fortemente de forma negativa com o questionário cognitivo 

MEEM (rs=-0,275, p<0,01). Além disso, os escores IAB também apresentaram 

correlação significativa com os questionários motores UPDRS (rs=0,561, 

p<0,0001), HY (rs=0,460, p<0,0001) e SE (rs=-0,479, p<0,0001). O IAB também 

foi correlacionado fortemente de forma negativa com o questionário cognitivo 

MEEM (rs=-0,233, p<0,05). Os escores dos questionários IDB e IAB também 

apresentaram uma alta correlação positiva entre si (rs=0,668, p<0,0001). 

Por fim, os escores BAF apresentaram correlação significativa com os 

questionários motores UPDRS (rs=-0,362, p=0,001), HY (rs=-0,304, p<0,0001) e 

SE (rs=-0,397, p<0,0001). Além disso, os escores MEEM também 

apresentaram correlação significativa com os questionários motores UPDRS 

(rs=-0,479, p<0,0001), HY (rs=-0,420, p<0,0001) e SE (rs=0,498, p<0,0001). 

Adicionalmente, os questionários cognitivos BAF e MEEM também 

apresentaram uma alta correlação positiva significativa entre si (rs=0,749, 

p<0,0001). 
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Tabela 6. Tabela de Correlação dos Questionários Motores, Cognitivos e 

Emocionais. 

 
UPDRS SE BAF MEEM IDB IAB 

HY 0,749** -0,821** -0,304** -0,420** 0,463** 0,460** 

UPDRS  -0,854** -0,362** -0,479** 0,557** 0,561** 

SE  
 

0,397** 0,498** -0,530** -0,479** 

BAF  
  

0,749** -0,187 -0,098 

MEEM    
 

-0,275** -0,233* 

IDB     
 

0,668** 

Correlação de Spearman: *p<0,05, **p<0,01. 

 

 

4.7. Análise dos Fatores de Risco e Ambientais 

  

Na tabela 7 se encontram descritos os fatores de risco e protetores 

investigados nesse estudo e suas respectivas frequências nos grupos DP e 

CTRL. Foi observada uma associação significativa nos fatores peso elevado (x2 

(1) = 3,883, p=0,04) e atividade social (x2 (1) = 16,000, p<0,01). A DP foi 

relacionada significativamente com os indivíduos que relataram que nunca 

estiveram acima do peso. Além disso, foi visto que praticar atividades sociais é 

um fator protetor contra o desenvolvimento da DP, OR=0,310 (0,17-0,55). 
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Tabela 7. Fatores de Risco/Protetores e sua relação com o 

desenvolvimento ou não da DP. 

Fatores de Risco / 
Protetores 

CTRL DP p OR (95% CI) 

Pesticida      

Nunca teve contato 73% (73) 77,2% (78) 
0,48 - 

Já teve/Tem contato 27% (27) 22,8% (23) 

Zona Rural    
 

 

      Nunca morou 40% (40) 37,3% (38) 
0,68 - 

      Já morou/mora 60% (60) 62,7% (64) 

Água de Poço    
 

 

      Nunca consumiu 25% (25) 27,5% (28) 
0,69 - 

     Já consumiu/consome 75% (75) 72,5 (74) 

Café    
 

 

     Nunca consume 18,2% (18) 20,6% (21) 
0,66 - 

    Consome regularmente 81,8% (81) 79,4% (81) 

Acima do Peso    
 

 

     Nunca esteve 58% (58) 71,3% (72) 
0,049* - 

     Está/Esteve 42% (42) 28,7% (29) 

Fumante    
 

 

    Nunca fumou 51,5% (51) 55,4% (56) 
0,57 - 

    Já fumou/fuma 48,5% (48) 44,6% (45) 

Menopausa  

    Não está 15,2% (5) 12,9% (4) 
0,79 - 

    Está 84,8% (28) 87,1% (27) 

Atividade Física   
 

 

    Não Pratica 68% (68) 56,4% (57) 
0,09 - 

    Pratica 32% (32) 43,6% (44) 

Atividade Cognitiva    
 

 

    Não Pratica 17,3% (17) 27,8% (27) 
0,08 - 

    Pratica 82,7% (81) 72,2% (70) 

Atividade Social    
 

 

    Não Pratica 33% (32) 61,4% (62) 
0,00* 

0,310  
(0,17-0,55)     Pratica 67% (65) 38,6% (39) 

Valores expressos em porcentagem (valor absoluto) *p<0,05 comparando entre os 

grupos DP e CTRL (Teste de Qui-Quadrado). 
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Quando analisado somente o grupo DP, foi vista uma associação 

significativa (x2 (1) = 9,665, p=0,002) entre a idade de início da DP e o fator de 

risco contato com pesticida (tabela 8), sendo o mesmo relacionado 

significativamente com a DP tardia (EPDO- Início precoce ≤ 50 anos e LPDO- 

Início Tardio> 50 anos) com uma OR= 8,302 (1,81-37,905).  

 

Tabela 8. Idade de Início da DP e contato com pesticida. 

 

EPDO 

(≤50 anos) 

LPDO 

(>50 anos)  

Nunca teve 

contato 
44,2% (34) 55,8% (43) 

0,002* 

Já teve/ Tem 8,7% (2) 91,3% (21) 

Valores expressos em porcentagem (valor absoluto) *p<0,05 

comparando entre os grupos EPDO e LPDO (Teste de Qui-quadrado). 

 

Analisando separadamente os grupos DP e CTRL foram encontrados 

alguns contrastes nas significâncias das relações entre os fatores de risco/ 

ambientais e características clínicas. Foi encontrada uma associação 

significativa entre a presença de depressão e o fator atividade social no grupo 

DP, no qual a ausência da prática de atividades sociais foi significativamente 

relacionada com a presença de depressão (x2 (1) = 8,529, p=0,003), apesar de 

ser algo esperado, a mesma associação não foi encontrada no grupo controle 

(x2 (1) = 1,017, n.s.). Dessa forma, em indivíduos do grupo DP, a prática de 

atividades sociais foi um fator protetor com OR= 0,239 (0,89-0,647) contra o 

desenvolvimento de depressão, ver tabela 9. Outro achado foi que a prática de 

atividades físicas foi um fator protetor contra o desenvolvimento de depressão 

somente no grupo CTRL (x2 (1) = 6,222, p=0,013) com uma OR= 0,246 (0,07-

0,78). 
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Tabela 9. Relação da Presença de Depressão e fatores de risco nos grupos 

CTRL e DP. 

 

Presença de Depressão Ausente Presente p 
OR 

(95%CI) 

Atividade Social  

CTRL 
Não-Pratica 30% (21) 40,7% (11) 

0,313 - 
Pratica 70% (49) 59,3% (16) 

DP 
Não-Pratica 34,8% (8) 69% (49) 

0,03* 
0,239 

(0,89-0,647) Pratica 65,2% (15) 31% (22) 

Atividade Cognitiva 

CTRL 
Não-Pratica 15,9% (11) 20,7% (6) 

n.s. - 
Pratica 84,1% (58) 79,3% (23) 

DP 
Não-Pratica 13,0% (3) 87,0% (20) 

n.s. - 

Pratica 33,8% (23) 66,2% (45) 

Atividade Física 

CTRL 
Não-Pratica 60,6% (43) 86,2% (25) 

0,01* 
0,246  

(0,07-0,78) Pratica 39,4% (28) 13,8% (4) 

DP 
Não-Pratica 54,2% (13) 55,7% (39) 

n.s. - 
Pratica 45,8% (11) 44,3% (31) 

Valores expressos em porcentagem (valor absoluto) *p<0,05 comparando entre indivíduos que 

apresentaram presença ou ausência de Depressão (Teste de Qui-Quadrado). 

 

A tabela 10 mostra que os fatores atividade cognitiva, social e física 

também apresentaram associações significativas com desempenho em alguns 

questionários. Com relação ao UPDRS (que avalia sintomas relacionados a 

DP), os indivíduos que realizavam atividades sociais apresentaram o escore 

total significativamente menor (3,53±5,28 [0;34] e 38,86±17,52 [12;95]) do que 

os que não realizavam (6,84±6,57 [0;30] e 50,14±20,37 [14;90]) nos grupos 

CTRL [U= 614,500, 0,001] e DP [U= 707,000, 0,001], respectivamente.  A 

atividade cognitiva também associada com a redução significativa [U= 598,500, 

0,013] dos escores totais do UPDRS no grupo DP (55,57± 20,52 [16;90] para 

43,30± 20,87 [7;103]. 

O SE (Escala de Schwab & England) que avalia o desempenho nas 

atividades de vida diária foi associado positivamente com a realização de 



68 
 

atividade sociais e cognitivas. No primeiro, os grupos CTRL (98,90±4,00 

[80;100]) e DP (73,24±17,80 [30;90]) apresentaram escores significativamente 

maiores (CTRL: [U=795,500, p=0,003] e DP: [U=701,000, p=0,001]) quando 

relatada a realização de contato social frequente do que os que não o faziam 

(CTRL: 95,0±9,5 [60;100] e DP: 58,21±22,40 [20;90]). O escore do SE também 

foi significativamente maior no grupo DP (67,42±21,43 [20;90] vs. 54,58±21,86 

[20;90]), mas não no CTRL, quando relatada a realização de atividades 

cognitivas (DP: [U=581,500, p=0,006]; CTRL: [U=662,500, n.s.]).  

A escala de estadiamento de HY (Hoehn & Yahr) que avalia a 

progressão motora da DP também foi relacionada aos fatores de atividade 

social e física. A realização de atividades sociais correlacionou-se com o fato 

de os indivíduos do grupo DP apresentarem uma frequência menor nos dois 

maiores escores de progressão motora (4+5:12,8% vs. 36,1%). Além disso, 

indivíduos do grupo DP que realizavam esse tipo de atividade apresentaram 

um escore total significativamente menor (2,14±0,99 [1;4] vs. 2,83±1,07 [1;5]), 

[U=807,000, p=0,006]. Os indivíduos do grupo DP que realizavam algum tipo 

de atividade física também obtiveram menores frequências nos dois maiores 

escores da escala de HY (4+5: 14,0% vs. 36,8%). Adicionalmente, os escores 

totais foram significativamente menores nos mesmos (2,29±1,06 [1;4] vs. 

2,75±1,10 [1;5]), [U= 867,000, p=0,01]. 

A realização de atividades cognitivas foi relacionada com o questionário 

BAF somente no grupo CTRL. Escores significativamente maiores [U=480,000, 

p=0,005] foram vistos entre os que costumavam realizar algum tipo de 

atividade cognitiva (11,09±4,32 [0;18] vs. 8,80±4,0 [2;18]). Já a atividade física 

apresentou efeito no escore do BAF nos grupos CTRL e DP. Foi observada 

maior frequência na categoria baixo escore (≤6) entre aqueles que não 

realizavam o fator estudado (CTRL: 19,1% vs. 9,4% e DP: 41,2% vs. 18,6%). 

Houve também diferença significativa (CTRL: [U=691,000, p=0,003]; DP: 

[U=745,000, p=0,01]) entre os escores totais, no qual aqueles que realizavam 

algum tipo de atividade física apresentaram maiores escores (CTRL: 12,68±4,2 

[5;18]; DP: 10,88±3,83 [2;16]) do que os que não o faziam (CTRL:9,8±4,1 

[0;17]; DP: 8,62± 4,32 [2;16]).  

Ainda sobre avaliação cognitiva, foi visto uma diferença significativa 

entre os escores totais do questionário MEEM (Mini-Exame Mental) nos 
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indivíduos que realizam atividades cognitivas nos grupos CTRL (24,45±3,48 

[13;30] vs. 22,17±5,2 [8;29]; ([U=487,000, p=0,05]) e DP (23,81±4,70 [10;30] 

vs. 20,95±4,41 [11;29]; [U=487,000, p=0,003]). 

 

Tabela 10. Relação do desempenho nos questionários UPDRS, HY, SE, BAF e 

MEEM e fatores de risco nos grupos CTRL e DP. 

 

Valores expressos em média± desvio padrão (valor mínimo; valor máximo) *p<0,05 comparando entre 

quem não foi exposto e quem foi exposto ao fator (Teste de Mann-Whitney). 

 

Atividade Cognitiva 

(Não Pratica /Pratica) 
p 

Atividade Social 

(Não Pratica/ Pratica) 
p 

Atividade Física 

(Não Pratica/ Pratica) 
p 

              UPDRS 

CTRL 
4,52 ± 6,12 

[0;21] 

4,66 ± 5,87 

[0;34] 
n.s 

6,84±6,57 

 [0;30] 

3,53±5,28 

 [0;34] 
0,00* 

4,89 ± 5,12 

 [0;30] 

3,90 ± 7,19 

[0;34] 
0,00* 

DP 
54,58 ± 21,07 

[16;90] 

43,30 ± 20,87 

[7;103] 
0,01* 

50,14±20,37 

[14;90] 

38,86±17,52 

[12;95] 
0,00* 

47,70 ± 21,54 

[12;95] 

42,88 ± 18,02 

[16;83] 
n.s. 

SE 

CTRL 
97,64 ± 7,52 

[70;100] 

97,65 ± 6,37 

[60;100] 
n.s. 

95,0±9,5 

[60;100] 

98,90±4,00 

[80;100] 
0,00* 

97,35 ± 7,25 

[60;100] 

98,43 ± 4,47 

[80;100] 
n.s. 

DP 
54,58 ± 21,86 

[20;90] 

57,42 ± 21,43 

[20;90] 
0,00* 

58,21±22,40 

[20;90] 

73,24±17,80 

[30;90] 
0,00* 

61,37 ± 22,89 

[20;90] 

67,61 ± 20,33 

[20;90] 
n.s. 

HY 

CTRL - - - - - - - - - 

DP 
2,93 ± 1,14 

[1;5] 

2,41 ± 1,07 

[1;4] 
n.s. 

2,83 ± 1,07  

[1;5] 

2,14 ± 0,99 

[1;4] 
0,00* 

2,75 ± 1,10 

[1;5] 

2,29 ± 1,06 

[1;4] 
0,01* 

BAF 

CTRL 
8,88 ± 4,09 

[2;18] 

11,09 ± 4,32 

[0;18] 
0,05* 

9,93 ± 4,80 

[0;18] 

11,24 ± 4,05 

[3;18] 
n.s. 

9,88 ± 4,10 

[0;17] 

12,68 ± 4,21 

[5;18] 
0,00* 

DP 
8,45 ± 3,71 

[2;15] 

10,03 ± 4,43 

[2;16] 
n.s. 

9,141 ± 4,17 

[2;16] 

10,56 ± 4,29 

[2;16] 
n.s. 

8,62 ± 4,32 

[2;16] 

10,88 ± 3,83 

[2;16] 
0,01* 

MEEM 

CTRL 
22,17±5,28 

[8;29] 

24,45 ± 3,48 

[13;30] 
0,05* 

23,09±4,73 

[8;30] 

24,53± 3,46 

[13;30] 
n.s. 

23,67±4,11 

 [8;29] 

25,18 ± 3,37 

[18;30] 
n.s. 

DP 
20,95 ± 4,41 

[11;29] 

23,81 ± 4,70 

[10;30] 
0,00* 

22,92±4,94 

[10;30] 

23,37 ± 4,44 

[11;30] 
n.s. 

21,94 ±  5,29 

[10;29] 

24,38 ± 3,52 

[17;30] 
n.s. 
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4.8. Análise do polimorfismo BDNF Val66Met 
 

A frequência dos alelos e genótipos, assim como, as análises de 

associação dos contrastes genéticos do polimorfismo estudado Val66Met está 

apresentada na tabela 11. A distribuição do genótipo não variou 

significativamente dos valores esperados no equilíbrio de Hardy-Weinberg 

tanto para os controles quanto os pacientes (p= 0,053 e 0,7, respectivamente). 

Os genótipos apresentaram uma frequência estatisticamente diferente entre o 

grupo CTRL e pacientes com DP (x2(2)= 9,524, p=0,009), sendo o genótipo 

G/G (mais comum) significativamente mais frequente no grupo DP e o genótipo 

A/G (carreador do polimorfismo Met) no grupo CTRL (post hoc com resíduo 

ajustado de Bonferroni, p<0,001). As frequências alélicas foram marginalmente 

significativas entre os grupos (x2(1)= 3,712; p= 0,054). Os seguintes contrastes 

genéticos (modelos de herança) foram significativos: codominância (G/G vs. 

A/G vs. A/A, p=0,008), dominância (G/G vs. (A/G+A/A), p=0,034), 

sobredominância (A/G vs. (G/G+A/A), p=0,001) e o aditivo (p=0,01). As 

variáveis de regressão AIC e BIC indicaram que o melhor modelo para explicar 

a associação da DP com a frequência polimórfica do Val66Met na nossa 

amostra foi o de sobredominância. Esse modelo compara o heterozigoto (A/G) 

com os homozigotos (G/G e A/A) e indicou que o A/G teve um papel protetor 

contra a DP com OR igual a 0,39 (IC 95%= 0,22-0,72), tabela 12.   

A nossa amostra não apresentou número de participantes semelhante entre 

os sexos, tendo sido avaliado mais homens do que mulheres (grupo DP 

genotipado= 73 homens e 32 mulheres; grupo CTRL= 68 homens e 33 

mulheres). O teste qui-quadrado mostrou uma diferença significativa na 

distribuição dos genótipos entre homens e mulheres na amostra geral, 73,6% 

(103) dos homens foram G/G ou A/A enquanto que essa porcentagem nas 

mulheres foi de 45% (27) (x2(1)= 15,071, p<0,001). O teste post-hoc de 

resíduos ajustados de Bonferroni mostrou essa diferença foi realmente 

significativa com p=0,0001.  Quanto a frequência dos alelos, a amostra geral 

apresentou também uma diferença significativa entre os sexos (x2(1)= 5,735, 

p=0,01). De forma contrária, quando estratificado por grupo, a frequência 
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alélica entre os sexos perde a significância tanto no grupo CTRL (x2(1)= 3,571, 

n.s.) quanto no DP (x2(1)= 2,268, n.s.). 

 
 
Tabela 11. Frequências alélica e genotípicas do polimorfismo BDNF Val66Met 
em pacientes com Doença de Parkinson e controles saudáveis. 
 

 
 
 
 
Tabela 12. Análise de modelos de associação entre o polimorfismo BDNF 
Val66Met e Doença de Parkinson. 
 

 
 
 

A tabela 13 apresenta diferenças entre os genótipos no grupo CTRL e DP 

nas características clínicas analisadas. Para os pacientes com DP a média de 
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idade de início foi de: 53,08±11,1 [30;77] para o genótipo G/G, 59,52 ±13,5 

[35;87] para o genótipo A/G e 61,66± 9,2 [51;67] para o genótipo A/A. As 

idades de início não foram significativamente diferentes entre os genótipos 

(H(2)= 2,383, n.s). Também não foram observadas diferenças ao analisar 

desempenho motor (UPDRS I, II, III), progressão motora (HY), independência 

funcional (SE), desempenho cognitivo geral (MEEM), funções executivas 

(BAF), depressão (IDB) e ansiedade (IAB) entre os genótipos no grupo DP. O 

grupo CTRL apresentou o mesmo resultado, com exceção do BAF 

(H(2)=7,830, p=0,020). Os indivíduos com genótipo A/G do grupo CTRL 

apresentaram melhor desempenho, 11,97± 4,0 [4;18], seguido do G/G, 9,98± 

4,3 [0;18], com o A/A apresentando o pior desempenho, 5,5± 3,5 [3;8]. No 

entanto, o teste post hoc mostrou que não havia diferença significativa entre os 

grupos. 
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Tabela 13. Distribuição dos genótipos BDNF Val66Met e características 
clínicas. 

 

 

 

Como mostrado na tabela 14 e 15, também foi realizada uma análise de 

regressão para examinar em conjunto os efeitos do polimorfismo BDNF 

Val66Met e características associadas no desenvolvimento da ansiedade 

(tabela 14) e depressão (tabela 15) em indivíduos com DP. A análise de 

regressão logística, após ajuste por sexo e progressão, mostrou que a 

presença do alelo G/G aumenta o risco em 4 vezes (OR: 4,099; IC 95%: 1,124-

14,949), o histórico positivo familiar para a DP aumenta o risco em 4,7 vezes 

(OR: 4,709; IC 95%: 1,327-16,708) e um pior desempenho em estado mental, 

comportamento e disposição avaliado pelo UPDRS I (OR: 2,790, IC 95%: 

1,327-16,708) são predisponentes para o desenvolvimento de ansiedade em 
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indivíduos com DP. Outro modelo mostrou ainda que, após o ajuste por sexo e 

progressão, o genótipo G/G apresentou 3,4 vezes mais chances de se 

desenvolver depressão (OR: 3,412; IC 95%: 1,022-11,391) assim como o pior 

desempenho no UPDRS total (OR: 1,081, IC 95%: 1,035-1,128), sendo fatores 

predisponentes para o desenvolvimento de depressão. 

 

Tabela 14. Análise multivariada do polimorfismo BDNF Val66Met para o 
desenvolvimento de ansiedade em indivíduos com DP através do modelo de 
regressão logística binária. 

 

 
*Modelo de regressão logística binária: n=93, R2 Nagelkerke=0,353, teste goodness-of-fit de Hosmer e Lemeshow 

p=0,149 > 0,05 (gl=8), Porcentagem global de casos corretos: 79,3%. 

 
 
Tabela 15. Análise multivariada do polimorfismo BDNF Val66Met para o 
desenvolvimento de depressão em indivíduos com DP através do modelo de 
regressão logística binária. 

 

 

*Modelo de regressão logística binária: n=92, R2 Nagelkerke=0,366, teste goodness-of-fit de Hosmer e Lemeshow 
p=0,648 > 0,05 (gl=8), porcentagem global de casos corretos: 79,6%. 
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4.9. Avaliação dos Níveis de BDNF em sangue total 
 

Não foi vista diferença significativa nas concentrações de BDNF entre os 

grupos CTRL com 637,7± 171,2 [279,9; 920,9] pg/ml e DP com 658,0± 213,1 

[368,9;1277,0] pg/ml [U=342,00, n.s.], figura 21A. A idade não foi um fator 

significativo na variação dos níveis de BDNF (p=0,304) explicando somente 

2,1% da variação, enquanto que o fator sexo foi marginalmente significativo 

(p=0,053), explicando 7,2% da variação. No entanto, ao separar por grupos, o 

sexo influenciou o grupo CTRL significativamente (p=0,020) explicando 22,2% 

da variação do BDNF, mas não o grupo DP (p=0,462) com 2,0%. 

Adicionalmente, mesmo retirando da influência do sexo através da análise por 

ANCOVA, os grupos não apresentaram diferença entre as concentrações de 

BDNF, F(1,50)= 0,002, n.s.].  

O genótipo G/G apresentou uma concentração média de BDNF de 

663,78±231,54 [279,91;1277,06] pg/ml, o genótipo A/G de 622,97±147,70 

[385;882,84] pg/ml e o genótipo A/A 757,06±103,38 [683,96;830,17]. Não 

houve diferença significativa nas concentrações encontradas entre os três 

genótipos [U=1,584, n.s.], no entanto, o BDNF foi somente mensurado em dois 

indivíduos do genótipo A/A. Dessa forma, para melhor representação 

estatística, os grupos A/G e A/A foram agrupados de acordo a presença do 

alelo menos frequente (A). A figura 21B e a tabela 16 apresentam as 

concentrações encontradas nos genótipos G/G e A/G+A/A nos grupos. Não 

houve diferença significativa entre os grupos nos níveis encontrados no G/G 

[U=76,000, n.s.] e no A/G+A/A [U=74,000, n.s.]. A concentração também não 

foi diferente significativamente entre os genótipos (G/G vs. A/G+A/A) 

analisando-se separadamente nos grupos CTRL [U=65,000, n.s.] e DP 

[U=88,000, n.s.]. Adicionalmente, indivíduos com genótipo G/G do sexo 

feminino do grupo CTRL apresentaram uma maior concentração de BDNF que 

os homens [U=0,000, p=0,032], mas o mesmo não ocorreu com os indivíduos 

A/G+A/A do grupo CTRL [U=8,00, n.s.] e com o grupo DP [U=21,000, n.s.; 

22,000, n.s.].  
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No que se refere aos sintomas clínicos, a concentração de BDNF não foi 

correlacionada significativamente com sintomas motores, alterações cognitivas 

ou emocionais. 
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Figura 21.  Concentração de BDNF (pg/ml) em sangue total nos grupos (A) e nos 

genótipos G/G e A/G+A/A (B). 
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Tabela 16.  Diferenças na concentração de BDNF em sangue total nos genótipos do 

polimorfismo Val66Met entre os sexos e total. 

 

  G/G 
 

A/G+A/A 

CTRL 

Masculino 
568,1±168,4 

[279,9;813,27]  
627,6±160,4 
[385,0;873,0] 

Feminino 
886,1±49,1 

[851,3±920,9]*  
734,1±69,2 

[656,8;790,4] 

Total 
621,1±196,9 
[279,9;641,0]  

654,3±148,0  
[385,0; 873,0] 

DP 

Masculino 
677,3±299,9 

[386,9,2;1277,0]  
583,1±116,9 
[485,2;830,1] 

Feminino 
728,7±199,5 
[416,7;946,9]  

459,1±189,6 
[442,8;882,8] 

Total 
697,8±257,4 

[368,9;1277,06]  
615,2±150,5 

[442,8;882,84] 

Valores expressos em média± desvio padrão (valor mínimo; valor máximo) *p<0,05 

comparando entre os sexos com o mesmo genótipo (Teste de Mann-Whitney). 

5. DISCUSSÃO 

 

Este estudo apresentou uma série de avaliações de natureza motora, 

cognitiva e emocional em 104 pacientes com DP e 100 controles saudáveis em 

Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Foi observado ainda que indivíduos do 

grupo DP apresentaram mais frequentemente o genótipo G/G no polimorfismo 

BDNF Val66Met do que os indivíduos do grupo controle, representando, 

portanto, um possível genótipo de risco. Porém, o modelo de herança mais 

adequado indicou que, na realidade, o genótipo A/G é que seria protetor contra 

a DP. O genótipo G/G foi também associado a presença de depressão e 

ansiedade em pacientes com DP em conjunto com outras variáveis 

independentes. Aliado a isso, os níveis de BDNF periférico não foram 

significativamente diferentes entre os grupos ou entre os genótipos.  

A DP é uma doença neurodegenerativa comum relacionada a idade com 

uma prevalência de 1% na idade de 65 anos e 4-5% aos 85 anos. Suas 
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manifestações clínicas incluem desde sintomas motores clássicos como 

tremor, rigidez, anormalidades na marcha e instabilidade postural até 

desordens cognitivas, neuropsiquiátricas, no sono, autonômicas e sensórias. 

Sua principal característica patológica é a degeneração de neurônios 

dopaminérgicos nigro-estriatais. (LANG & LOZANO, 1998; LAU & BRETELER, 

2006; WIRDEFELT et al., 2011; PARK & STACY, 2009) A etiologia da DP, no 

entanto, ainda não é completamente compreendida mas acredita-se que a 

mesma seja resultado da interação entre fatores ambientais e genéticos 

(OLANOW & TATTON, 1999). Tais combinações de fatores poderiam ser a 

causa da heterogeneidade vista nos sintomas clínicos e na progressão da 

doença.  

Os pacientes com DP participantes desse estudo apresentaram 

sintomas motores moderados, como avaliados pelo HY e UPDRS. A duração 

da doença também foi moderada com os pacientes apresentando menos que 9 

anos desde o aparecimento dos primeiros sintomas motores. Porém, essa é 

uma medida que não necessariamente indica o início da patologia, uma vez 

que podem ocorrer várias outras alterações antes do aparecimento dos 

sintomas motores, como sonolência excessiva durante o dia, depressão, 

ansiedade, constipação e disfunção erétil (PARK & STACY, 2009).  Além disso, 

quando os sintomas motores são iniciados, a substância negra já se encontra 

em estado avançado de morte neuronal. Ou seja, a doença já tem um certo 

tempo de desenvolvimento. A média de desempenho no UPDRS foi similar a 

encontrada em trabalhos realizados em outras populações (SCALZO et al., 

2010; GUERRINI et al., 2009; HOBSON & MEARA, 2015).  

O UPDRS foi ainda avaliado quanto a suas dimensões. A primeira 

dimensão do UPDRS diz respeito a estado mental, comportamento e 

disposição. Apesar de o grupo controle ter apresentado pior desempenho 

significativo nessa dimensão, quando analisado a frequência dos itens que 

compõe essa dimensão, foi visto que o grupo DP apresentou maior 

comprometimento em todos os aspectos analisados (memória, alucinações, 

tristeza e motivação).  O pior desempenho do grupo CTRL então só surge 

quando soma-se os escores dos indivíduos nos itens. Essa aparente 

contradição poderia ser explicada pela observação de que possivelmente no 

grupo CTRL há outliers que apresentaram grandes escores em todos os 
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aspectos avaliados gerando escores totais altos. Enquanto que no grupo DP, 

os indivíduos estariam apresentando grandes déficits em um aspecto e pouco 

em outro, gerando escores totais medianos. Os valores máximos e mínimos 

dos escores totais do UPDRS I apoiam essa constatação.  

Nas outras duas dimensões do UPDRS a diferença entre os grupos 

ocorreu como o esperado, com p altamente significativo, indicando que as 

diferenças encontradas no desempenho nas atividades de vida diária e 

sintomas motores do grupo DP foram exorbitantemente maiores que o do 

grupo CTRL. 

Neste trabalho, 72,5% dos pacientes se encontraram entre os escore 1 e 

3 da escala de progressão motora HY. Esse dado está de acordo com a 

observação de que sob tratamento crônico dopaminérgico, a maioria dos 

pacientes estaciona nessa faixa. No entanto, enquanto a disfunção motora se 

estabiliza durante um tempo, os sintomas não-motores aumentam (OBESO et 

al., 2010; HELY et al., 2008). O estágio de progressão motora mais 

apresentado pelos pacientes (independente do sexo) foi o 3 da escala HY. 

Neste estágio os pacientes já se encontram com comprometimento bilateral 

que pode ser leve a moderado, instabilidade postural mas ainda são capazes 

de serem fisicamente independentes. 

A escala de SE avalia capacidade funcional ou independência. Neste 

estudo, o valor de SE que mais se repetiu foi de 100 (escore máximo) para o 

grupo CTRL e de 70 para o grupo DP, sendo semelhante ao encontrado em 

outros artigos (SANTOS-GARCIA & FUENTE-FERNANDEZ, 2013; KUMMER, 

CARDOSO, TEIXEIRA, 2010; STELLA et al., 2007). Esse grau encontrado nos 

pacientes indica que a maioria dos pacientes apresenta dificuldade na 

realização de tarefas e lentidão moderada (3 a 4 vezes o tempo habitual), 

possuindo assim certo grau de dependência mas não havendo ainda tarefas 

que não conseguissem realizar completamente sozinhos. No entanto, cerca de 

33% dos pacientes se encontravam com 50% ou menos na escala, possuindo 

um grau alto de dependência e bastante dificuldade na realização de atividades 

do dia-a-dia.  

A terapia com drogas dopaminérgicas leva a uma melhora considerável 

nos sintomas motores clássicos como tremor, rigidez e acinesia. No entanto, os 

sintomas que mais influenciam a incapacidade funcional não conseguem ser 
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amenizados tão bem pelo tratamento farmacológico com L-Dopa. Os mesmos 

são: disfunção de marcha, perda do equilíbrio e dificuldade em deglutir e falar 

(OBESO et al., 2010). Essas capacidades diminuídas lentamente, levam 

pacientes a perderem sua independência. Hely e colegas acompanharam 

pacientes com DP durante 20 anos e observaram que metade dos pacientes 

moravam com sua família ou recebiam cuidado de cuidadores em tempo 

integral enquanto a outra metade morava em asilos (HELY et al., 2008). Dessa 

forma, podemos observar que a DP causa impacto importante na 

independência dos indivíduos, diminuindo assim a qualidade de vida e a 

autoestima desses pacientes (SANTOS-GARCIA & FUENTE-FERNANDEZ, 

2013).  

Concomitantemente, essas variáveis estão relacionadas ao 

desenvolvimento de depressão. De fato, este trabalho também verificou uma 

forte correlação negativa entre o SE e o IDB. A associação da incapacidade 

funcional e depressão já foi vista em outros trabalhos (KOSTIC et al., 1994; LIU 

et al., 1997; BARBIERI et al., 2011). Kostic e colegas observaram uma 

correlação significativa entre os escores obtidos na Escala de Depressão de 

Hamilton e desempenho nas atividades da vida diária avaliado pelo NWDS 

(Nothwestern Disability Scale) em uma análise multivariada. Já Liu et al. 

observou uma diferença significativa nos escores obtidos no SE conforme o 

paciente com DP apresentasse Transtorno Depressivo Maior, outros distúrbios 

depressivos ou nenhum tipo de depressão, com os primeiros apresentando 

maior grau de dependência (LIU et al., 1997).  

O SE é uma escala não específica que descreve um estado funcional 

global, enfatizando a habilidade do paciente em ser independente e o tempo 

que os mesmos precisam para realizar tarefas diárias. Dessa forma, ele 

quantifica o que o paciente realmente faz na sua rotina diária e sua capacidade 

de lidar com os prejuízos que a DP traz (LIU et al., 1997). Portanto, o SE pode 

ser uma escala sensível as alterações emocionais. Por exemplo, um paciente 

com depressão e/ou ansiedade pode não apresentar iniciativa, motivação e 

ficar irritado/triste com sua situação e decidir não mais realizar certas tarefas. 

Com isso, ao ser entrevistado o paciente irá relatar que necessita de muito 

auxílio nas atividades diárias mesmo que seus déficits motores não sejam tão 

pronunciados (GRUBER-BALDINI et al., 2009; LIU et al., 1997). 
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Como forma de estudar a capacidade funcional de indivíduos com 

Parkinson, Barbieri e colegas avaliaram componentes físicos (equilíbrio, 

agilidade, flexibilidade, força e etc.) e viram que resistência aeróbica, força e 

equilíbrio se correlacionaram significativamente com o IDB e MEEM. Além 

disso, o componente físico coordenação dos pacientes com DP em estágio 

inicial (unilateral) foi um importante preditor dos escores do MEEM (BARBIERI 

et al., 2011). Essas associações indicam que há uma relação entre estado 

cognitivo, emocional e desempenho físico específicos necessários para a 

realização das atividades diárias. De acordo com isso, neste trabalho, essa 

relação também foi vista no grupo DP. As correlações significativas 

encontradas inferem que a capacidade funcional está tanto relacionada com 

desempenho cognitivo geral (MEEM) quanto funções executivas (BAF). Em 

2007, um estudo observou uma correlação significativa em pacientes com DP 

entre o SE e desempenho em um teste cognitivo chamado Clock Drawing Test 

que avalia diferentes funções cognitivas. O artigo argumentou que as 

atividades diárias avaliadas pelo SE dependem fortemente de organização 

visuoespacial e habilidades visuoconstrutivas, além do fato de serem 

controladas por funções executivas como planejamento, ação sequencial, 

capacidade de abstração e monitoração de comportamento. Deve-se notar que 

essas funções também estão entre as mais afetadas pela DP (STELLA et al., 

2007).   

A característica central dos défices cognitivos na DP é o prejuízo nas 

funções executivas (CAPRESI et al., 2006; LIMA et al., 2008; KENANGIL et al., 

2010). As funções executivas são processos cognitivos de alta ordem como 

planejamento, inibição de respostas e ações, formação de estratégias e 

definição de objetivo, ações flexíveis direcionadas ao objetivo, resistência para 

interferência, pensamento abstrato, resolução de problemas, auto 

monitoramento e auto regulação (LIMA et al., 2008; MANCHESTER et al., 

2004; KENANGIL et al., 2010; COHEN et al., 2012). Esses prejuízos são 

causados por mudanças anatômicas e neuroquímicas que ocorrem em 

circuitos que são originados no lobo frontal e são projetados para o estriado. A 

ativação dessas estruturas é necessária para a escolha de ações direcionadas 

a objetivos e coordenação de pensamentos ou ações na associação de 

objetivos internos. Do estriado, os sinais são direcionados para os núcleos 
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basais e neurais e de volta para o lobo frontal. Nesse circuito frontal-subcortical 

estão envolvidos vários neurotransmissores, como a dopamina e acetilcolina, 

cujo balanço se encontra alterado na DP (POLETTI et al., 2011). Portanto, era 

de se esperar que o escore obtido no questionário BAF refletisse-as, como 

visto por outros artigos (LIMA et al., 2008; KENANGIL et al., 2010). No entanto, 

apesar do grupo DP ter obtido uma performance pior que o grupo CTRL no 

questionário BAF, não foi encontrada diferença significativa entre os mesmos. 

Uma possível justificativa para esse resultado é que a nossa amostra 

apresentava indivíduos de todos os níveis de escolaridade e, já foi descrito na 

literatura (COHEN et al., 2012) e confirmado na nossa amostra, que o BAF 

apresenta uma forte correlação positiva com o fator anos de escolaridade. Por 

isso, alguns estudos que mostraram diferenças significativas utilizaram 

indivíduos com o mesmo nível de escolaridade (LIMA et al., 2008; KENANGIL 

et al., 2010).  

Como forma de contornar essa influência, após o isolamento das 

variáveis desempenho MEEM e anos de estudo, foi possível visualizar o pior 

desempenho total apresentado pelo grupo DP no BAF. Adicionalmente, os 

grupos foram comparados somente entre indivíduos com o mesmo nível de 

escolaridade. Os indivíduos do grupo DP apresentaram uma pior performance 

no BAF, em relação ao grupo CTRL, entre aqueles que tinham até 4 anos de 

estudo (analfabeto até ensino fundamental incompleto). Entretanto, para quem 

tinha mais de 4 anos de estudo (ensino fundamental completo até superior) 

isso não foi verdadeiro. Como visto extensamente em outros trabalhos na 

literatura (ARMSTRONG et al., 2012; KOERTS et al., 2013; DOI et al., 2013; 

HAYDEN & POTTER, 2014; WILSON et al., 2012), indivíduos com baixa 

escolaridade apresentam uma maior susceptibilidade a danos cognitivos. Uma 

possível explicação seria a hipótese da reserva cognitiva, que propõe que o 

cérebro pode responder ativamente a alterações cerebrais relacionadas a 

idade e patologias através da utilização de estratégias de processamento 

cognitivo pré-existentes ou pela realização de ações compensatórias, 

resultando em um uso mais eficiente das conexões existentes (STERN, 2012; 

POLETTI, EMRE, BONUCCELLI, 2010; TUCKER & STERN, 2011).  Portanto, 

a mesma intensidade de dano cerebral ou de uma patologia terá diferentes 

efeitos em diferentes indivíduos (STERN, 2012). Foi sugerido, através de 
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estudos epidemiológicos, que certos aspectos de experiências de vida como 

atividades cognitivas, ocupacionais, de lazer e nível educacional são fatores 

que contribuiriam para o aumento dessa reserva (FOUBERT-SAMIER, et al., 

2012; SCARMEAS & STERN, 2003).   

Dentre os seis sub-testes do questionário BAF, o grupo DP apresentou 

pior desempenho somente no controle inibitório, quando comparado com o 

grupo CTRL, após o isolamento de variáveis confundidoras como anos de 

estudo e estado mental geral avaliado pelo MEEM. Lima e colegas também 

verificaram diferença no controle inibitório ao comparar desempenho de 

indivíduos saudáveis com indivíduos com DP. Porém, eles também viram 

diferença no sub-teste similaridades, o que não foi verificado nesse trabalho 

(LIMA et al., 2008). Ao ser analisada a frequência de piores escores e 

separado por escolaridade, a conceituação, série motora e instruções 

conflitantes foram os que se destacaram como pior despenho nos indivíduos 

com baixa escolaridade. Dentre os que tinham alta escolaridade, somente o 

item 5 (controle inibitório) foi discriminativo entre os grupos. Entre indivíduos 

saudáveis, foi descrito que os sub-testes similaridades e fluência são os itens 

mais discriminativos (APPOLLONIO et al., 2005). 

Estudos longitudinais tem verificado que alguns dos fatores de risco para 

o desenvolvimento de demência na DP são a severidade da doença, altas 

doses de levodopa e anticolinérgicos e, além disso, início tardio da DP 

(LOCASCIO, CORKIN, GROWDON 2003; ZHU, HILTEN, MARINUS, 2013). No 

que diz respeito deste último, alguns estudos têm demonstrado que pacientes 

que iniciaram o desenvolvimento da DP de forma precoce mostram uma certa 

estabilidade antes do início da deterioração cognitiva, enquanto que pacientes 

cujo início da DP inicia-se mais tardiamente demonstram declínio cognitivo 

imediato (LOCASCIO, CORKIN, GROWDON 2003; ZHU, VAN HILTEN, 

MARINUS, 2013; AKINYEMI et al., 2008). Dessa forma, Katzen e colegas 

viram que indivíduos com DP tardia apresentaram maior prejuízo em testes de 

habilidade visuoespacial, memória verbal e funções executivas (LOCASCIO, 

CORKIN, KATZEN, LEVIN, LLABRE, 1998 apud GROWDON, 2003). 

Particularmente, o estudo de Locascio e colegas demonstrou que o efeito da 

idade de início da DP sob a cognição não é devido ao efeito do declínio 

cognitivo relacionado a idade (LOCASCIO, CORKIN, GROWDON, 2003). O 
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presente trabalho verificou uma diferença de desempenho no questionário BAF 

entre os que tiveram um início precoce ou tardio, com os de indivíduos de início 

tardio apresentando os piores escores. Entretanto, este trabalho falhou em 

apresentar esse efeito após a correção por idade, sugerindo que a amostra não 

foi representativa para esse tipo de efeito em termos de tamanho ou que este 

estudo transversal não foi sensível o suficiente para detectar essa relação.  

O MEEM é um instrumento psicométrico usado mundialmente para 

avaliar estados demenciais em pessoas idosas saudáveis ou com quadros 

demenciais como a doença de Alzheimer (FOLSTEIN et al., 1975; ASHFORD 

et al., 1989). Esse instrumento é bastante utilizado em pacientes com DP, 

apesar de não ser validado nesses indivíduos. Alguns trabalhos já sugeriram 

que outros questionários seriam mais recomendados para a avaliação cognitiva 

na DP (MAHIEUX et al., 1995; ATHEY, PORTER, WALKER, 2005). Porém, ele 

ainda é recomendado e usado como forma rápida de avalição (screening) de 

alterações cognitivas (DUBOIS et al., 2007). O mesmo é dividido em duas 

seções, a primeira requer respostas vocais que avaliam orientação, memória e 

atenção, enquanto que a segunda parte testa a habilidade para nomear, seguir 

comandos verbais e escritos, escrever uma sentença espontaneamente e 

copiar uma figura que consiste em dois polígonos interseccionados (FOLSTEIN 

et al., 1975). Algumas modificações foram sugeridas e foi criado um modelo 

adaptado para a DP chamado Exame de Mini-Estado Mental Parkinson. 

Primeiramente, distúrbios de memória só se apresentam em estágios mais 

avançados da doença e não são próprios para se detectar no teste da 

aprendizagem e evocação das três palavras utilizados no MEEM. No lugar, foi 

colocado um teste que requer mais pistas internas, imagens mentais e 

habilidades visuoespaciais, habilidades essas na qual acredita-se que estejam 

mais prejudicadas na DP.  Além disso, foram adicionados testes que avaliam 

funções executivas, dado o importante papel na DP (MAHIEUX et al., 1995). 

Na nossa amostra o escore médio dos questionários MEEM foi de DP 

22,94±4,87 e de 24,16±3,94 para o grupo CTRL. Oluwadamilola e colegas 

encontraram uma média de 26,1±2,8 para o grupo DP e 29,4±2,8 para o grupo 

CTRL (OLUWADAMILOLA et al., 2012), enquanto que Beatty et al. encontrou 

28,9±0,8 e 25,2±1,7 para o grupo DP sem e com alterações cognitivas, 

respectivamente e 29,2±0,9 para o grupo CTRL (BEATTY et al., 1989). No 
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entanto, em estudo realizado no Brasil, a média encontrada foi semelhante ao 

nosso trabalho: 24,4±3,9 para o grupo DP e 25,8±3,8 para o grupo CTRL 

(SCALZO et al., 2010). Ainda assim, trata-se de um achado incomum, visto que 

a média do questionário MEEM está bem abaixo do que foi visto em outros 

estudos.  Na literatura, vários estudos utilizam o ponto de corte de 24 como 

forma de detecção de alteração cognitiva no questionário MEEM (FOLSTEIN et 

al., 1975; WAKAMORI et al., 2014), o que não se aplica a esse trabalho já que 

a média do grupo controle já se encontra no ponto de corte. Ao invés disso, foi 

considerada a escolaridade de cada indivíduo na detecção de alterações 

cognitivas, como indicado por Bertolucci em 1994 (BERTOLUCCI et al., 1994). 

Ainda assim, seguindo esse padrão, 58,9% dos pacientes neste trabalho 

apresentaram algum grau de alteração cognitiva no grupo DP e 56,6% no 

grupo CTRL, não havendo diferença entre os grupos. Se trata de uma 

porcentagem alta levando em consideração que essa frequência foi de 21,6% 

na Nigéria (AKINYEMI et al., 2008), 24% na Holanda (MUSLIMOVIC et al., 

2005), 36% na Inglaterra (FOLTYNIE et al., 2004) e 30% em outra população 

brasileira (PRADO et al., 2008) em pacientes com DP.  Essa diferença pode 

ser explicada pelo fato de nossa amostra ter sido em sua maioria composta de 

pessoas de baixa renda e com baixa escolaridade, conforme já discutido. Por 

outro lado, houve variações metodológicas, já que a maioria dos trabalhos 

citados acima consideraram três diferentes testes cognitivos. Por fim, alguns 

desses trabalhos avaliaram indivíduos recém-diagnosticados pela DP, sendo 

provável que essa porcentagem fosse mais alta se os indivíduos analisados 

apresentassem estágios mais avançados de progressão da doença.  

O papel da escolaridade no MEEM pode ser verificado quando foi visto 

que não houve diferença no desempenho cognitivo entre os grupos CTRL e 

DP, mas, uma vez controladas as variáveis escolaridade e idade, essa 

diferença se apresentou significativa. Ainda nesse sentido, em uma análise 

separada por escolaridade, os indivíduos que estudaram mais não 

apresentaram diferença entre si, mas entre quem estudou menos essa análise 

foi significativa. O MEEM possui 87% de sensibilidade e 82% de especificidade 

na detecção de demência. Sua taxa de resultado falso negativo é de 5%, 

enquanto que a de falso positivo é de 39%, sendo todos os falsos positivos 

obtidos em indivíduos com menos de nove anos de escolaridade (ANTHONY et 
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al., 1982 apud BRITO-MARQUES & CABRAL-FILHO, 2004). Já é bem 

estabelecido que indivíduos com baixo nível educacional podem obter escores 

abaixo de 24 mesmo sem ter demência (BRITO-MARQUES & CABRAL-FILHO, 

2004). Dessa forma, o uso de testes que incluem problemas além da 

capacidade de compreensão de um indivíduo pode mascarar o desempenho e 

levar a avaliações equivocadas. No que se refere ao MEEM, devem existir itens 

específicos que seriam fortemente influenciados pela escolaridade e mesmo 

pelo contexto cultural de um país. Brito-Marques e colegas sugeriram duas 

principais mudanças como forma de contornar essas discrepâncias. Primeiro, 

substituir no item cálculo a subtração sucessiva de 7 começando em 100 por 

uma subtração seriada de 1 de 25. Segundo, no item cópia, os pentágonos 

intersectados serem substituídos por triângulos intersectados por se tratar de 

uma forma geográfica mais familiar. Como resultado, foi observado um escore 

final maior em todos os níveis educacionais (BRITO-MARQUES & CABRAL-

FILHO, 2004).  

Nesse sentido, ao compararmos o desempenho dos subitens do MEEM 

entre os grupos, tomamos o cuidado de controlar o nível de escolaridade e 

idade dos indivíduos. Sendo assim, os subitens: orientação temporal, 

orientação espacial, repetição e frase se apresentaram diferentes entre os 

grupos. Em um estudo longitudinal pioneiro realizado em 1989 em pacientes 

com Alzheimer, viu-se que o acompanhamento dos escores dos subitens do 

MEEM em pacientes poderia prever as funções cognitivas que seriam afetadas 

primeiramente e posteriormente pela doença. Como resultado foi visto que 

itens de memória recente como orientação temporal, cálculo e memória foram 

os primeiros a sofrerem alteração, o item de desenho foi afetado de forma 

variada uma vez que engloba diferentes sistemas cerebrais e por fim, os 

últimos foram repetição, nomeação e seguir comandos verbais que são itens 

que abordam memórias mais enraizadas (ASHFORD et al., 1989). Até o 

momento, não há nenhum estudo dessa natureza realizado em pacientes com 

Parkinson. 

Mais homens do que mulheres são diagnosticados com DP, e uma série 

de diferenças clínicas já foi documentada entre os sexos (MILLER & CRONIN-

GOLOMB, 2010). No entanto, no que se refere a possíveis diferenças nas 

alterações cognitivas, pouco foi estudado. Em um estudo realizado em 2010, 
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foi visto que mulheres apresentaram escores significativamente menores no 

teste de desenho do relógio evidenciando um maior prejuízo nos padrões de 

funcionamento frontais e temporoparietais (funções executivas) (RIEDEL et al., 

2008). Um estudo longitudinal verificou diferenças entre os sexos na 

discriminação do direito-esquerdo que requer rotação mental egocêntrica no 

espaço, no qual homens desempenharam melhor, e no teste de fluência verbal, 

no qual as mulheres desempenharam melhor (LOCASCIO et al., 2003).  

Nesse trabalho, quando os grupos foram comparados separadamente 

de acordo com o sexo foi visto que as mulheres do grupo DP apresentaram 

uma pior performance no BAF do que as mulheres do grupo CTRL, mas não 

houve diferença de desempenho entre os homens. Não foram encontrados 

trabalhos que descrevessem diferenças sexuais de desempenho no 

questionário BAF. Um artigo recente viu que homens apresentaram melhor 

desempenho no Iowa Gambling Task e Propabilistic Reversal Learning que são 

tarefas que avaliam respectivamente tomada de decisão e flexibilidade 

cognitiva, ambas partes das funções executivas (EVANS & HAMPSON, 2015). 

Na avaliação cognitiva geral pelo MEEM também houve diferenças entre os 

sexos, dessa vez na frequência de alteração cognitiva, no qual 75% das 

mulheres do grupo DP apresentaram algum grau de alteração cognitiva. Esse 

resultado não sofreu influência da escolaridade, uma vez que não foi 

encontrada diferença significativa entre os sexos. Também não foi observada 

diferença nos escores totais entre os sexos. O que já foi verificado em outro 

trabalho (RIEDEL et al., 2008).  

Do ponto de vista neural, estudos já mostraram que os hormônios 

sexuais atuam no córtex pré-frontal, mas ainda há muito a ser investigado no 

que diz respeito a diferenças sexuais no funcionamento cognitivo dessa região 

cerebral (EVANS & HAMPSON, 2015). Outros estudos têm apontado um efeito 

neuroprotetor do estrógeno nos sistemas dopaminérgicos, mas com resultados 

contraditórios. Em uma revisão foi visto que 24 dos 42 estudos em modelos 

animais mostraram um efeito neuroprotetor do estrógeno contra a 

neurodegeneração em regiões nigroestriatais, 5 mostraram um efeito negativo 

e 13 mostraram que não há nenhum efeito. De forma similar, dos 13 estudos 

realizados em humanos, 7 apresentaram efeito positivo, 4 negativo e 3 nenhum 

efeito (LIU & DLUZEN, 2007). Adicionalmente, outro trabalho verificou que 
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homens aparentemente apresentaram um declínio mais acentuado na cognição 

durante o curso da doença em testes que avaliam funções executivas 

(LOCASCIO et al., 2003). Por outro lado, alguns estudos mais recentes já 

descreveram que o declínio cognitivo decorrente da idade é mais pronunciado 

em mulheres e que mulheres apresentam maiores chances de desenvolver 

demência, especialmente em idade avançada (READ et al., 2006; LI & SINGH, 

2014). Entretanto, quando a cognição como um todo é avaliada, a diferença de 

declínio cognitivo entre os sexos na DP não foi confirmada (AARSLAND, 

MUNIZ, MATTHEWS, 2011). Possivelmente essas discrepâncias seriam 

causadas por diferenças nos níveis hormonais, diferenças estruturais e 

funcionais no cérebro, além das diferenças sócio-culturais entre os sexos (GUR 

et al., 1999; HO et al, 2001; READ et al., 2006; LI & SINGH, 2014). Portanto, 

sendo a DP uma doença que gera importantes danos na cognição e tendo visto 

que mulheres são mais vulneráveis a prejuízos dessa natureza, os resultados 

do presente estudo encontrados somente nesse grupo podem ser reflexo 

dessa susceptibilidade aumentada.  

Nas análises de covariância do BAF e MEEM somente o MEEM 

apresentou a idade como covariável significativa. De fato, ao analisar os 

escores obtidos em diferentes categorias de idade em cada grupo, o MEEM 

(mas não o BAF) apresentou escores estatisticamente diferentes no grupo 

CTRL. Enquanto que no grupo DP, houve diferença de desempenho tanto no 

BAF quanto no MEEM entre as categorias de idade. Dessa forma, pode-se 

imaginar que a diferença significativa apresentada no desempenho do BAF nas 

categorias de idade no grupo DP tenha sido atingida por causa da progressão 

da DP, e que a mesma não ocorre em idosos saudáveis. Esse pensamento 

está de acordo com alguns artigos no qual não foi vista correlação do BAF com 

idade (IAVARONE et al., 2004; BEATO et al., 2007; KENANGIL et al., 2010) 

mas não com outros (APPOLLONIO et al., 2005; COHEN et al., 2012).  No 

entanto, o efeito da idade no desempenho do MEEM é evidente e consistente, 

sendo reproduzido por muitos artigos (AEVARSSON & SKOOG, 2000; 

BEATTY et al., 1989; RIEDEL et al., 2008).  

Em concordância com outros trabalhos (COHEN et al., 2012; 

APPOLLONIO et al., 2005; KENANGIL et al., 2010; LIMA et al., 2008), o BAF 

foi fortemente correlacionado positivamente com o MEEM em nosso estudo. 
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Um artigo em 2012 investigou o desempenho de indivíduos com DP em 

diferentes avaliações cognitivas, entre elas o BAF e o MEEM. Nesse trabalho, 

foi visto que o BAF, além de correlacionar com o MEEM, também foi 

correlacionado com outras tarefas que não testam especificamente funções 

executivas. Ou seja, quando usamos habilidades de natureza executiva como 

atenção dividida e aprendizado de estratégias, englobamos o uso de outros 

domínios cognitivos (COHEN et al., 2012). Dessa forma, as duas avaliações 

estão claramente associadas.  Uma segunda possiblidade seria o fato de que a 

disfunção executiva afeta outros domínios cognitivos. Portanto, a alta 

correlação do BAF com o MEEM pode ser resultado dessa consequência 

(COHEN et al., 2012; LIMA et al., 2008). Por fim, o MEEM possui partes em 

que se avalia alguns processos executivos, como por exemplo os sub-testes 

cálculo, linguagem e comando (LIMA et al., 2008). 

O MEEM e BAF também foram fortemente correlacionados ao 

desempenho motor e progressão motora avaliada pelo UPDRS e HY, 

respectivamente. Locascio e colegas viram que o grau de comprometimento 

motor devido a DP foi relacionado ao prejuízo cognitivo em todos os testes 

cognitivos avaliados, mesmo quando controlados por idade e duração da 

doença. Viram ainda que os resultados cognitivos obtidos não foram 

diretamente afetados por desempenho motor ruim já que a maioria dos testes 

não requeriam ações motoras (LOCASCIO, CORKIN, GROWDON, 2003).  

Esses resultados foram corroborados por outros trabalhos (ZHU, VAN HILTEN, 

MARINUS, 2014; WAKAMORI et al., 2014). No entanto, Musmilovic e colegas 

não conseguiram ver essa associação. Uma possível explicação para esse fato 

seria que os pacientes estudados em seu trabalho tinham sido recém-

diagnosticados com DP (MUSMILOVIC et al., 2005).  Já é bem descrita na 

literatura a correlação entre UPDRS (HOBSON & MEARA, 2015) e HY 

(WAKAMORI et al., 2014;) com cognição. Wakamori e colegas viram que 

pacientes no estágio II (HY) se equipararam no desempenho de avaliações 

cognitivas ao grupo CTRL, porém pacientes nos estágios III e IV apresentaram 

prejuízos significativos em funções cognitivas, incluindo linguagem, memória 

operacional e função visuoespacial (WAKAMORI et al., 2014). Em um artigo 

recente, a condição cognitiva de indivíduos com DP foi analisada após quatro e 

seis anos da primeira avaliação por meio do teste Cambridge Cognitive 
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Assessment, cuja boa parte consiste no MEEM. Foi observado que após quatro 

anos, 12 indivíduos que tinham prejuízo cognitivo médio evoluíram para 

demência e, dois anos depois, mais 9 indivíduos tinham desenvolvido 

demência. Além disso, também foi visto que dezesseis anos depois, 91% 

(39/43) dos indivíduos que apresentavam prejuízo cognitivo médio evoluíram 

para a demência. Esses dados indicam o forte papel da progressão da doença 

no desenvolvimento de graves alterações cognitivas (HOBSON & MEARA, 

2015). Em um outro artigo, foi visto que o declínio cognitivo causado pela DP 

não é linear e que existe um momento (média de 13 anos após o início da 

doença) em que ocorre uma queda significativa no desempenho das funções 

cognitivas. Passado esse ponto, o artigo estima ainda que há uma queda de 

performance de 2,8 pontos por ano no MEEM (AARSLAND, MUNIZ, 

MATTHEWS, 2011).   

Pelo mesmo princípio no qual indivíduos com maior número de anos de 

estudo apresentam melhor desempenho em tarefas de avaliação cognitiva, 

indivíduos que realizam atividades de natureza cognitiva como ler um livro, 

tocar algum instrumento musical, jogar palavras cruzadas e etc., também 

apresentam melhor desempenho cognitivo em tarefas de avaliação, como visto 

neste trabalho, tanto no BAF quanto no MEEM. Sabe-se que atividades 

cognitivas diminuem a velocidade do declínio cognitivo natural em idosos e que 

é um fator protetor contra doenças neurodegenerativas e demências (DOI et 

al., 2013). Como já discutido anteriormente, a hipótese da reserva cognitiva 

sugere que se exercitado, o cérebro pode responder de forma ativa a 

alterações cerebrais utilizando uma estratégia diferente de processamento 

cognitivo ou com realização de ações compensatórias (STERN, 2012; 

POLETTI, EMRE, BONUCCELLI, 2010; TUCKER & STERN, 2011).  Além 

disso, sabe-se que atividades que geram um esforço mental fortalecem 

conexões sinápticas existentes, proporciona a geração de novas conexões e 

estimula neurogênese, especialmente no hipocampo (COYLE, 2003).  

O estudo da relação entre os distúrbios de funções cognitivas e o grau 

de prejuízo motor na DP é considerado importante na determinação se ambas 

as patologias estão interligadas. De fato, sabe-se que existem cinco circuitos 

frontoestriatais que conectam o córtex pré-frontal e os núcleos basais. Os 

mesmos trabalham em paralelo e influenciam porções restritas do lobo frontal. 
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Um desses circuitos, o pré-frontal dorsolateral se origina no córtex pré-frontal 

dorsolateral e se projeta através do núcleo caudado dorsolateral para o globo 

pálido lateral que por sua vez projeta de volta para o córtex pré-frontal 

dorsolateral pelo núcleo dorsomedial do tálamo (região parvocelular) 

(HEYDEN, SUCHAN, DAUM, 2004). O mesmo foi relacionado a funções 

cognitivas como consolidação, evocação e funções executivas (LOCASCIO, 

CORKIN, GROWDON, 2003; ALEXANDER, DELONG, STRICK, 1986). 

Adicionalmente, foi visto que o aumento dos níveis de dopamina gerado pela 

administração de levodopa em pacientes com DP, além de melhorar as 

funções motoras, induz também uma melhora no desempenho em testes 

cognitivos, especialmente os que avaliam funções do lobo frontal (GROWDON 

et al., 1998 apud LOCASCIO, CORKIN, GROWDON, 2003). Dessa forma, o 

circuito citado acima estaria envolvido na disfunção e perda neuronal da DP, 

influenciando dessa forma o desenvolvimento dos sintomas motores e 

cognitivos característicos.  

Os distúrbios afetivos, principalmente a depressão, apresentam um 

efeito prejudicial na cognição da população geral. Dessa forma, os diferentes 

níveis de déficits cognitivos têm sido atribuídos, em parte, ao desempenho nos 

escores de questionários de depressão (HERRMANN, GOODWIN, EBMEIER, 

2007 apud MCDERMOTT & EBMEIER, 2009).  Corroborando essas 

evidências, o presente trabalho verificou uma alta correlação negativa entre 

estado emocional avaliado pelo IDB e desempenho cognitivo avaliado pelo 

MEEM e BAF. Em uma meta-análise, foi visto que maior grau de severidade da 

depressão está relacionado a um prejuízo na habilidade cognitiva geral, e mais 

especificamente na memória episódica, funções executivas e velocidade de 

processamento (MCDERMOTT & EBMIER, 2009). Porém, essa associação em 

pacientes com DP não é completamente compreendida.  Fernandez e colegas 

viram, em 2009, uma correlação entre desempenho no IDB e alterações 

cognitivas gerais analisadas por dois testes cognitivos diferentes (MEEM e 

Dementia Rating Scale). Entretanto, quando analisado testes de domínios 

cognitivos específicos somente memória de nomeação e verbal e linguagem 

mostrou essa relação (Boston Naming test e HVLT delayed recall) 

(FERNANDEZ et al., 2009). De acordo com esse último achado, Troster e 

colegas viram que pacientes com DP que eram depressivos apresentaram 
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prejuízos somente em alguns componentes da memória quando comparados 

com pacientes com DP não-depressivos (TROSTER et al., 1995).  

 Os pacientes com DP apresentaram maiores escores nas escalas de 

depressão e ansiedade do que os indivíduos do grupo CTRL, indicando maior 

presença e severidade de sintomas depressivos e de ansiedade. A média de 

desempenho dos pacientes no IDB foi semelhante a encontrada em outros 

trabalhos que também avaliaram depressão em pacientes com DP (YAMINISHI 

et al., 2013; VAN DER HOEK et al., 2011; RUTTEN et al., 2014). Deve-se 

ressaltar que o diagnóstico de depressão na DP é um fator complexo, já que 

muitos dos sintomas da depressão avaliados pelo IDB e em outros 

questionários de depressão, como por exemplo inabilidade de realização de 

tarefas, fadiga, preocupação com a saúde e redução da libido são também 

sintomas comuns na DP. Entretanto, existem características diferenciais na 

depressão na DP com relação a depressão primária típica. Já foi relatado que a 

depressão na DP se caracteriza por uma maior frequência de irritabilidade, 

tristeza e preocupação com a saúde e por menor sentimento de culpa, 

pensamentos de auto censura e taxa de suicídio (LEMKE et al., 2004). De fato, 

esse achado da literatura reproduz exatamente o que foi visto no nosso 

trabalho, no qual os pacientes com DP apresentaram mais frequência de 

tristeza, choro, aborrecimento/irritação, cansaço. Além disso, também foi 

frequente o relato de desânimo quanto ao futuro, falta de vontade para a 

realização de atividades, preocupação com a saúde, adiamento de tomada de 

decisões, menos interesse por sexo e alterações no sono. 

Já a média de desempenho na escala de avaliação de ansiedade IAB 

encontrada em nesse trabalho (16,7±9,7 [0;47]) foi mais alta do que encontrada 

em outros trabalhos: 11,8±8,6 [0;46] (LEENTJENS et al., 2014) e 14,2±9,8 

[0;50] (RUTTEN et al., 2014). Essa discrepância não é explicada por diferenças 

de média de progressão da doença nas amostras, e pode ter ocorrido devido a 

formas diferenciadas de aplicação do questionário. Além disso, alguns estudos 

indicam que a ansiedade pode ser mais prevalente na fase off do tratamento 

com L-Dopa (MENZA et al., 1990; SIEMERS et al., 1993). Pode ser que na 

nossa amostra a maioria dos pacientes se encontrava nesse estágio, porém 

isso não foi avaliado. A presença da ansiedade também foi maior neste 

trabalho (comparado aos 45% encontrados por Rutten e colegas) com uma 
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frequência de 72,6%, e representando 4,7 vezes mais chances de apresentar 

algum grau de ansiedade do que o grupo CTRL. Os valores do escore do IAB 

foram significativamente influenciados pelos os do IDB, UPDRS, sexo e idade. 

A influência dessas variáveis também foi observada em outros trabalhos 

(RUTTEN et al., 2014).   

Em um trabalho recente foi realizada uma análise fatorial do questionário 

IAB em pacientes com DP. Nessa análise, foram definidas uma dimensão 

afetiva e quatro de sintomas somáticos: termorregulação, hipotensão, 

hiperventilação e tremor. A dimensão afetiva explicou 34% da variação 

encontrada nesses pacientes, seguida pela hiperventilação que explicou 8,7% 

dos sintomas. Os sintomas mais significativamente presentes no estudo acima 

foram: medo do pior ocorrer e medo (afetivo); tremor nas mãos e corpo trêmulo 

(tremor); calor excessivo, rubor e sudorese (termorregulação) (RUTTEN et al., 

2014). Os principais sintomas de ansiedade em pacientes com DP são a 

presença de apreensão, medo e preocupação (PREDIGER et al., 2012). No 

entanto, neste trabalho os sintomas mais frequentes foram 

dormência/formigamento, tremor nas mãos, corpo trêmulo e tremor nas pernas 

(tremor); medo de acontecimentos ruins e nervosismo (afetivo); e sudorese 

excessiva (termorregulação). Observando os sintomas mais presentes pode-se 

perceber que as dimensões tremor e termorregulação se sobrepõem aos 

sintomas motores e autonômicos, ambos frequentemente encontrados na DP. 

Isso se deve ao fato de que o IAB foi desenvolvido para medir ansiedade 

episódica, como transtorno de pânico, que é acompanhado por sintomas 

autonômicos (LEENTJENS et al., 2014). Dessa forma, alguns sintomas da DP 

podem ser erroneamente interpretados como ansiedade, resultando em 

maiores escores nessa escala com consequente indicativo de maior presença 

e gravidade de ansiedade (BERRIOS, CAMPBELL, POLITYNSKA, 1995). 

Devido a esse fator, questionários de ansiedade especialmente para indivíduos 

com DP para avaliação rápida (screening) vem sendo desenvolvidos 

(LEENTJENS et al., 2014). No entanto, não há como se fazer uma clara 

distinção entre os sintomas autonômicos causados pela ansiedade e pela DP 

uma vez que os mesmos são uma parte importante da ansiedade (RUTTEN et 

al., 2014). Além disso, os sintomas autonômicos causados pela ansiedade e 

DP frequentemente coexistem e se sobrepõem. Adicionado a isso, a presença 
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de graves sintomas autonômicos na DP pode levar ao desenvolvimento de 

ansiedade grave (BERRIOS, CAMPBELL, POLITYNSKA, 1995; RUTTEN et al., 

2014). 

Neste estudo, a porcentagem de indivíduos afetados por algum grau de 

depressão e ansiedade foi de 29% e 36% para o grupo controle e 74,7% e 

72,6% para o grupo DP. Já a coexistência dessas duas alterações foi vista em 

24% do grupo CTRL e em 63,2% do grupo DP. Yaminishi e colegas viram uma 

frequência menor de ansiedade (56%) e depressão (55%) na sua amostra de 

pacientes com DP (YAMINISHI et al., 2013). Porém, em ambos os trabalhos as 

frequências dos dois distúrbios foram bastante semelhantes entre si, indicando 

uma forte coexistência entre eles.  A depressão e a ansiedade coexistem 

frequentemente em idosos (VAN DER VEEN et al., 2014), mas há 

consideravelmente um maior número de afetados por esses distúrbios em 

indivíduos com DP (MENZA, ROBERTSON-HOFFMAN, BONAPACE, 1993). 

De fato, neste trabalho 63,2% dos pacientes com DP apresentaram essa 

coexistência enquanto essa porcentagem foi de 41% no trabalho citado acima 

(YAMINISHI et al., 2013). Já Menza e colegas viram que 92% dos pacientes 

com DP que tinham distúrbios de ansiedade também tinham distúrbios de 

depressão. Esse mesmo estudo discutiu hipóteses do porque essa relação é 

mais alta em pacientes com DP. Primeiramente, o artigo discute que a 

ansiedade pode ser uma reação psicológica à incapacidade associada a essa 

doença. Porém, essa hipótese é logo descartada pela falta de uma associação 

entre o grau de severidade da doença e o grau da ansiedade em seu trabalho. 

Entretanto, neste trabalho foi vista uma forte relação do escore obtido no IAB 

tanto com o grau de severidade dos sintomas quanto o grau de progressão da 

doença, podendo, portanto, ser uma hipótese válida, mas que necessita de 

maiores investigações. No artigo de Menza e colegas também foi sugerido que 

o tratamento com medicações anti-parkinsonianas, como a levodopa, teria 

influência no desenvolvimento desses distúrbios, sendo um efeito secundário 

causado pelas drogas. Por fim, há ainda o fato de que a patofisiologia da 

depressão e ansiedade tem em comum déficits em sistemas neuroquímicos, 

como o serotonérgico e noradrenérgico, que também são bastante afetados na 

DP (MENZA, ROBERTSON-HOFFMAN, BONAPACE, 1993). 



95 
 

YAMANISHI e colegas notaram uma correlação significativa entre os 

escores obtidos no IDB com a progressão motora da DP também avaliado pelo 

HY. Além disso, também viram correlação positiva entre as dimensões do 

UPDRS I, III, IV com o escore geral do IDB (YAMINISHI et al., 2013). Neste 

trabalho foi avaliado o UPDRS como um todo, utilizando-o como um indicativo 

de gravidade de sintomas da DP, nós também não utilizamos a dimensão IV do 

UPDRS que avalia complicações da doença como discinesia e flutuações 

motoras. Alguns trabalhos, como Fernandez e colegas, não conseguiram ver 

correlação entre o IDB com UPDRS ou duração da doença (FERNANDEZ et 

al., 2009). Em 2011, um trabalho corroborou achados anteriores de que há uma 

maior prevalência de depressão em pacientes com DP mais avançada do que 

nos estágios iniciais. No estágio 3 do HY o escore IDB foi significativamente 

mais alto que no estágio 2 (VAN DER HOEK et al., 2011).  No nosso trabalho o 

UPDRS total e o HY foram correlacionados positivamente com o IDB, indicando 

que a evolução da doença para bilateral (estágio 2 do HY) e o surgimento de 

instabilidade postural (estágio 3 do HY) acompanham o aumento dos sintomas 

depressivos. Dessa forma, os prejuízos motores devem piorar em 

concomitância com os sintomas depressivos devido a um comprometimento 

cada vez maior de regiões cerebrais que também tem papel na patogênese da 

depressão, como o prosencéfalo basal e circuitos límbicos (VAN DER HOEK et 

al., 2011). No entanto, a depressão desenvolvida não se trata de uma reação 

secundária aos déficits motores. Uma prova disso é que a correlação entre 

depressão e déficits motores não é linear (BROWN & JAHANSHAHI, 1995; 

CUMMINGS & MASTERMAN, 1999). Estudos mostram ainda que distúrbios 

afetivos podem ocorrer mesmo antes das primeiras alterações motoras 

(BLONDER & SLEVIN, 2011; ARABIA et al., 2007). Adicionalmente, indivíduos 

com doenças com o mesmo grau de debilitação apresentam um grau menor de 

depressão do que pacientes com DP (CUMMINGS & MASTERMAN, 1999).  

 Neste trabalho, o estado de ansiedade dos pacientes avaliado pelo IAB 

foi correlacionado positivamente com o desempenho motor (UPDRS), 

progressão motora (HY) e capacidade funcional (SE). No entanto, a literatura 

mostra que essas relações são controversas. Alguns estudos indicam que 

ansiedade está relacionada com severidade da DP (YAMINISHI et al., 2013; 

SIEMERS et al., 1993).  Yamanishi e colegas viram uma correlação entre 



96 
 

desempenho em um teste que avalia ansiedade com as dimensões do UPDRS 

I e IV (YAMINISHI et al., 2013). Já Siemers e colegas viram que a gravidade da 

ansiedade foi correlacionada com escores em uma escala chamada 

Parkinson’s Symptom Diary que avalia capacidade funcional, além de também 

ter sido correlacionada com duração da doença (SIEMERS et al., 1993). Rutten 

e colegas viram uma correlação altamente significativa do IAB com o UPDRS 

III que avalia sintomas motores (RUTTEN et al., 2014). Por fim, Kummer e 

colegas estudaram indivíduos com DP e Transtornos de Ansiedade 

Generalizados e viram que os escores da Escala de Ansiedade de Hamilton 

apresentavam correlação altamente significativa com o escore total do UPDRS, 

HY e SE, indicando que sintomas motores, progressão e incapacidade 

funcional são variáveis intimamente ligadas com a transtornos de ansiedade na 

DP (KUMMER, CARDOSO, TEIXEIRA, 2010). No entanto, trabalhos como o de 

Menza et al. (1993) falharam em achar essas correlações.  

Neste trabalho também foi visto que a realização de atividades sociais 

foi um fator protetor contra o desenvolvimento de depressão somente no grupo 

DP. Como já discutido, a DP por si só aumenta a susceptibilidade a depressão. 

Assim como a falta de suporte social é um fator preditor de depressão em 

indivíduos idosos. O suporte social é uma parte importante em manter a saúde 

física e mental. As atividades sociais podem diminuir o estresse e reduzir a 

incidência de vários tipos de distúrbios (CHI & CHOU, 2001; CHENG et al., 

2008). A falta do mesmo já foi relacionada a depressão em idosos (CHI & 

CHOU, 2001) e em indivíduos idosos com DP (CHENG et al., 2008). Dessa 

forma, essa relação encontra pode nada mais ser do que fatores de risco 

associados, levando indivíduos com DP sem atividades sociais a terem 

maiores chances de desenvolver depressão do que os que o fazem, porém 

estes são ainda mais propensos a desenvolver depressão do que indivíduos 

idosos saudáveis independentemente da realização de atividades sociais.  

Devido aos sintomas motores e não-motores debilitantes que a DP 

acarreta (como instabilidade postural, alterações de marcha, depressão, 

distúrbios de sono, apatia...), os pacientes tendem a adotar um estilo de vida 

sedentário. Adicionalmente, alguns pacientes apresentam o equilíbrio 

comprometido e portanto, para eles, o risco de queda é alto, fazendo com o 

que evitem atividades fora de casa (SPEELMAN et al., 2011). No entanto, 
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sabe-se que exercício físico é um tratamento e profilaxia contra a depressão 

em indivíduos adultos (STRAWBRIDGE et al., 2002).  Em concordância com 

isso, este trabalho viu uma associação positiva entre depressão e atividade 

física, com a atividade física atuando como um fator protetor contra o 

desenvolvimento de depressão no grupo CTRL. No entanto, isso não foi 

verdadeiro para o grupo DP. Uma das possíveis razões poderia ser a 

intensidade dos exercícios que não foi avaliada nesse trabalho. Um trabalho viu 

que indivíduos que realizam atividade física de baixa frequência são mais 

propensos a desenvolver depressão que os de alta frequência 

(STRAWBRIDGE et al., 2002). Dessa forma, mais indivíduos do grupo CTRL 

poderiam estar realizando com mais frequência e intensidade exercícios físicos 

que os do grupo DP, tornando a associação mais robusta. Vários mecanismos 

foram sugeridos para explicar o efeito protetor do exercício físico sobre a 

depressão, porém o mais consistente é o efeito benéfico do aumento dos níveis 

de neurotransmissores, como monoaminas e endorfinas, no cérebro depois do 

exercício (STRAWBRIDGE et al., 2002). 

É bastante definido pela literatura que mulheres têm maior tendência a 

desenvolver distúrbios emocionais (VAN DER VEEN et al., 2014; VAN DER 

HOEK et al., 2011). Esse dado foi corroborado em nosso estudo quando 

analisamos os dados do grupo CTRL. Entretanto, não houve diferença entre os 

sexos no desempenho dos questionários que avaliam depressão e ansiedade 

no grupo DP. Van der Hoek e colegas hipotetizaram que processos 

neuropatológicos da DP alterariam as típicas diferenças de sexo na estrutura e 

função do cérebro e dessa forma modificariam a vulnerabilidade no 

desenvolvimento dos distúrbios de humor. Um mecanismo citado foi que 

homens teriam naturalmente um volume maior no estriado ventral e que a DP 

alteraria o funcionamento da mesma. Essa área teria um papel importante na 

patogênese da depressão e sua alteração na DP poderia estar aumentando a 

vulnerabilidade de homens a esse distúrbio e dessa forma, tornaria iguais as 

chances entre os sexos (VAN DER HOEK et al., 2011).  

De acordo com Cummings & Masterman (1999), início precoce e 

histórico familiar da DP são fatores de risco para o desenvolvimento de 

alterações emocionais. Starkstein e colegas viram que o grupo com início 

precoce apresentou uma maior frequência de depressão que o grupo com 
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início tardio (STARKSTEIN et al., 1989 apud CUMMINGS & MASTERMAN, 

1999). Parcialmente de acordo com esses achados, nós verificamos que houve 

uma maior presença de ansiedade e da coexistência de ansiedade e 

depressão em indivíduos que desenvolveram a DP antes dos 50 anos. Ainda, 

foi visto que o grau de depressão e a presença de ansiedade foram associados 

com histórico positivo de DP na família. Neste último, a chance de desenvolver 

alterações de ansiedade aumentou em 2,8 vezes quando o histórico foi 

positivo. De acordo, alguns estudos sugerem ainda que distúrbios de 

ansiedade mais comumente precedem o início do parkinsonismo em indivíduos 

que possuem histórico positivo (CUMMINGS & MASTERMAN, 1999). 

Dentre os dez fatores de risco e protetores para o desenvolvimento da 

DP analisados neste estudo, somente dois correlacionados positivamente 

quando a frequência dos mesmos foi comparada entre os grupos DP e CTRL: 

estar acima do peso e realização de atividades sociais. Ao contrário do que já 

foi relatado na literatura que estar acima do peso é um fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, e mais especificamentede 

DP (ABBOTT et al., 2002; HU et al., 2006), neste estudo pessoas que 

relataram que nunca estiveram acima do peso foram significativamente mais 

frequentes no grupo DP. Uma possível explicação poderia ser o fato de que os 

participantes tenham entendido a pergunta como se referindo somente ao 

presente. Se esse for o caso, já foi descrito na literatura que indivíduos com DP 

começam a perder peso vários anos antes do diagnóstico clínico e que a perda 

de peso pode ser consequência do desenvolvimento da DP (SAAKSJARVI et 

al., 2014), o que explicaria a maior frequência de pessoas que nunca estiveram 

acima do peso no grupo DP. Alternativamente, um artigo já associou baixo 

índice de massa corporal com aumento de risco para a DP (MA et al., 2006; 

SAAKSJARVI et al., 2014).  Além disso, sabe-se que o tecido adiposo é um 

local importante do metabolismo do estrogênio. Esse hormônio pode estar 

ainda exercendo algum efeito neuroprotetor. Essa relação, no entanto, ainda 

não é bem estabelecida, sendo necessário mais estudos. Deve-se ainda ser 

salientado que o fator “acima do peso” foi baseado em relato e não em uma 

avaliação física precisa.  

  Já foi visto que interações sociais possuem ação protetora contra 

morbidade e estresse psicológico em doenças crônicas como câncer (DUKES 
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HULLAND & HOLAHAN, 2003) e doença arterial coronária (BRUMMET et al., 

2001), enquanto o isolamento social resulta em altas taxas de morbidade e 

mortalidade (BRUMMET et al., 2001; SOLEIMANI et al., 2013). De forma 

semelhante, na nossa amostra a realização de atividades sociais foi um fator 

protetor contra o desenvolvimento de DP. Já foi visto que a exposição a 

ambiente enriquecido, definido como um ambiente onde há um aumento das 

aportunidades de interação social e atividade física voluntária, bem como da 

estimulação cognitiva e sensorial, produz mudanças estruturais e funcionais no 

cérebro e influencia a taxa de neurogênese em animais adultos e idosos 

(KAZLAUCKAS et al., 2011; SCARMEAS et al., 2001). Apesar de não ser 

provável que a atividade social impeça a DP, foi proposto que o aumento da 

ativação neuronal associada com o aumento da atividade cerebral, fluxo 

sanguíneo e metabolismo da glicose e oxigênio possa resultar em maior 

dificuldade de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas (FRIEDLAND, 

1993; SCARMEAS et al., 2001). Alternativamente, durante a entrevista, muitos 

pacientes relataram que não se interessavam mais por fazer nada e 

descreviam que passavam o dia inteiro na frente da televisão. Outros se 

isolavam e não gostavam de sair de casa. Portanto, esses resultados podem 

ser meramente um reflexo do declínio cognitivo e/ou perda de interesse na 

realização de atividades (anedonia). Essas respostas comportamentais são 

comuns em pacientes com DP devido ao surgimento de co-morbidades como 

depressão, ansiedade e demência. 

Apesar de bem reproduzidos e explicados por diversos trabalhos na 

literatura, os outros fatores de risco falharam em serem significativos neste 

trabalho. Entre eles, pode-se destacar fatores como exposição a pesticida, 

consumo de agua de poço e morar em zona rural. Estes três fatores de risco 

são intimamente inter-relacionados. A associação morar em zona rural com a 

DP pode estar relacionada a exposição a potenciais neurotoxinas presentes em 

pesticidas e água de poços. A água de poço é rasa comparada à que é 

fornecida para grandes cidades, portanto, o risco a DP ligado a esse fator está 

relacionado a alguma forma de contaminação com pesticidas, compostos 

orgânicos voláteis e outros químicos que tem propriedades neurotóxicas, que 

entram no lençol freático e, devido ao baixo turnover, se tornam mais 

concentrados (PRIYADARSHI et al., 2001; METZLER et al., 1982 apud LAI et 
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al., 2002). Alguns pesticidas possuem estruturas químicas similares ao MPTP. 

O MPTP é uma droga conhecida por reproduzir vários sintomas do 

parkinsonismo, possuindo ação seletiva a neurônios dopaminérgicos da via 

nigroestriatal. Quando administrada, atua inibindo o complexo I da cadeia 

transportadora de elétrons mitocondrial, causando a morte celular (LAI et al., 

2002). Uma provável razão para a falta de significância da relação desses 

fatores com a DP neste trabalho pode ser devido a amostra ter sido coletada 

em um grande hospital público do estado que atende pacientes de baixa renda. 

Por isso, apesar de 93,1% morarem na zona urbana atualmente (amostra 

total), dentre esses indivíduos, 58,5% já moraram vários anos na zona rural, 

independente do grupo estudado.  

Por outro lado, quando analisados somente os pacientes com DP, foi 

observado uma associação significativa entre idade de início da DP e já ter sido 

exposto a pesticida, com 91,3% dos pacientes que já foram expostos 

desenvolvendo DP tardia. O início tardio pode ser devido a exposição crônica a 

doses baixas desses agentes neurotóxicos que causariam uma 

neurodegeneração progressiva. Ainda, é possível que uma exposição por 

tempo limitado a esses agentes em algum período da vida possa ter causado 

efeitos que só tenham se tornado evidentes com o declínio da função 

nigroestriatal devido à idade (DI MONTE, LAVASANI, MANNING-BOG, 2002; 

MCGEER, MCGEER, SUZUKI, 1977 apud DI MONTE, LAVASANI, MANNING-

BOG, 2002).   

No nosso trabalho foi visto também que indivíduos que realizavam 

atividades físicas apresentaram um escore significativamente maior no BAF, ou 

seja, demonstraram melhor performance nas funções executivas. Esse efeito 

foi visto tanto no grupo CTRL quanto no grupo DP, indicando um efeito comum 

e não seletivo para a DP. Uma série de artigos já demonstraram os benefícios 

de se realizar exercícios físicos regularmente na cognição em indivíduos 

normais adultos (COLCOMBE & KRAMER, 2003) e em indivíduos com DP 

(CRUISE et al., 2011; TANAKA et al., 2009), com uma melhora pronunciada 

nas funções executivas em ambos.  Em uma meta-análise, Colcombe e Kramer 

viram que treino aeróbico tem um influencia benéfica robusta na cognição de 

idosos sedentários e que esses benefícios foram independentes do método de 

treino, das características dos participantes e da tarefa cognitiva aplicada, mas 
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que, nas funções executivas, o efeito foi significativamente maior (COLCOMBE 

& KRAMER, 2003). Tanaka e colegas viram que esses efeitos também são 

encontrados em indivíduos com DP e que é ainda mais importante para esses 

pacientes devido à natureza neurodegenerativa da doença. Dentre os 

mecanismos sugeridos para esse efeito estão: aumento do fluxo sanguíneo 

para o cérebro e permitindo assim a síntese e metabolismo dos 

neurotransmissores, aumento de enzimas antioxidantes, aumento de 

neurotrofinas, entre outros (TANAKA et al., 2009).  

O desempenho nos questionários HY, UPDRS e SE foram diferentes 

entre indivíduos que realizavam ou não atividades sociais. Quem realizava 

atividades sociais apresentou menor estadiamento de progressão motora (HY), 

menos sintomas motores (UPDRS) e consequente maior independência 

funcional (SE). Como se trata de uma doença progressiva, os sintomas da DP 

tendem a piorar com o tempo de doença. Sintomas esses que muitas vezes 

prejudicam muito a capacidade social do doente. Nem sempre o isolamento 

social visto em pacientes com DP é devido a sintomas afetivos, como 

depressão. Os sintomas motores, por exemplo, criam limitações na interação 

social. Exemplos desses sintomas são a baixa velocidade, flexibilidade, 

coordenação de movimentos, entre outros. Em um relato em num artigo, um 

paciente declarou que: “Se eu sou convidado para um casamento, eu não vou 

porque tenho medo que de repente minhas articulações travem”, se referindo 

ao fenômeno de congelamento que é frequente em pacientes com DP 

(SOLEIMANI et al., 2013). Outros prejuízos motores que interferem na vida 

social dos pacientes são aqueles que afetam os músculos da face, voz e tronco 

diminuindo a capacidade de expressar sentimentos, pensamentos e intenções 

para outros (TICKLE-DEGNEN et al., 2014). Portanto, uma das possíveis 

razões para essa significância poderia ser o fato de que indivíduos que 

realizam atividade social ainda não possuem sintomas motores muito 

pronunciados.  No entanto, é provável ainda que a realização de atividades 

sociais esteja causando um efeito protetor cujo mecanismo, descrito 

anteriormente, proporciona uma maior resistência e menor velocidade de 

progressão motora da doença. 

O estado da progressão motora (HY) também foi menor em indivíduos 

que realizavam atividade física. Possivelmente pela mesma razão descrita 
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anteriormente, a diferença encontrada não se refere a uma melhora do estado 

de progressão motora da DP devido ao efeito da atividade física mas sim que 

os indivíduos que realizam atividade física apresentam um estado menos 

avançado do que os que não o fazem. Apesar da diferença significativa ter sido 

encontrada apenas no grupo CTRL (devido ao grande desvio padrão pela 

heterogeneidade do grupo DP), os sintomas motores podem ser melhorados 

com a prática de atividade física. Fisher e colegas (2008), estudaram os efeitos 

da atividade física de alta e baixa intensidade e viram que ambos os grupos 

apresentaram melhora no UPDRS. O primeiro apresentou ainda melhora 

significativa na marcha e no teste de sentar e levantar (FISHER et al., 2008). O 

HY se refere a progressão motora da doença, como se a doença é unilateral ou 

bilateral, se o paciente apresenta alteração no equilíbrio e se é fisicamente 

independente. No máximo, o paciente poderia melhorar a instabilidade postural 

e algum grau de independência, porém mesmo com fisioterapia intensa, a 

atividade física não é capaz de reverter o quadro motor da doença para que o 

paciente apresente diminuição no HY. Porém, pode haver uma diminuição no 

escore total do UPDRS já que o mesmo avalia desempenho motor geral. 

 Como última associação, foi visto que houve diferença de desempenho 

no UPDRS e SE com a realização de atividades cognitivas: quem realizava 

atividades cognitivas apresentava menor comprometimento sintomatológico 

motor e maior independência funcional. Primeiramente, sabe-se que o estado 

cognitivo é um importante preditor para um melhor desempenho em atividades 

da vida diária (STUCK et al., 1999; CAHN et al., 1998). Além disso, como já 

discutido neste trabalho, existe uma alta correlação entre funções executivas e 

capacidade funcional, e capacidade funcional com desempenho no UPDRS. 

Aliando isso ao fato de que as funções executivas podem ser melhoradas 

significativamente com a prática de atividades cognitivas em idosos (BASAK et 

al., 2008), temos uma relação de interdependência entre essas três variáveis. 

Em um estudo realizado em 2006, Willis e colegas viram um efeito de melhora 

na cognição de idosos imediato após seções de treinamento cognitivo e, após 

5 anos, foi visto um efeito de melhora na capacidade funcional, confirmando 

essa associação (WILLIS et al., 2006). Além disso, estudos recentes com uso 

de vídeo games com uso de movimentos corporais como o Nintendo Wii em 
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pacientes com DP tem visto que esse treinamento cognitivo-motor traz 

benefícios a capacidade funcional e sintomas motores (POMPEU et al., 2012).  

De forma geral, o prejuízo moderado motor apresentado pelos pacientes 

foi semelhante ao visto em estudos realizados em outras populações 

(GUERRINI et al., 2009; HOBSON & MEARA, 2015; SANTOS-GARCIA & 

FUENTE-FERNANDEZ, 2013) e no Brasil (SCALZO et al., 2010; KUMMER, 

CARDOSO, TEIXEIRA, 2010; STELLA et al., 2007; PRADO et al., 2008). 

Foram observados escores médios no UPDRS e HY, além de independência 

funcional prejudicada, mas não de forma severa. Com relação a avaliação 

cognitiva geral, o escore médio de desempenho da nossa amostra foi menor do 

que o visto em estudos em outros países (OLUWADAMILOLA et al., 2012; 

BEATTY et al., 1989), porém é semelhante ao observado em um estudo 

realizado com a população brasileira (SCALZO et al., 2010). A porcentagem de 

indivíduos que foram considerados com alterações cognitivas foi maior do que 

o observado em estudos na população brasileira e em outras populações 

(AKINYEMI et al., 2008; MUSLIMOVIC et al., 2005; FOLTYNIE et al., 2004; 

PRADO et al., 2008). No entanto, uma vez retirada a influência da 

escolaridade, foi possível observar um pior desempenho cognitivo geral e de 

funções executivas no grupo DP com relação ao CTRL em indivíduos com 

menos anos de estudo, mas não em indivíduos com maior escolaridade. Esse 

resultado corroborou com estudos no Brasil (LIMA et al., 2008; SCALZO et al., 

2010; BRITO-MARQUES & CABRAL-FILHO, 2004) e de outros países 

(ARMSTRONG et al., 2012; KOERTS et al., 2013; DOI et al., 2013). Os 

pacientes também apresentaram níveis moderados de depressão, sendo 

semelhante a encontrada em outros trabalhos (YAMINISHI et al., 2013; VAN 

DER HOEK et al., 2011; RUTTEN et al., 2014) inclusive no Brasil (SCALZO et 

al., 2010). Já o nível de ansiedade foi maior do que o observado em outros 

estudos (LEENTJENS et al., 2014; RUTTEN et al., 2014). Portanto, na maioria 

dos aspectos estudados, o presente estudo se encontra de acordo com já 

observado na literatura em trabalhos na população brasileira e em outras 

populações. No entanto, estudos com ampla avaliação fenotípica 

sintomatológica em pacientes com DP ainda são escassos no Brasil, existindo 

com maior frequencia estudos de casos e análises de características pontuais.  
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Estudos de associação alélica podem ser bastante significativos quando 

são analisadas variações funcionais em genes que apresentam uma clara 

relevância clínica para a doença (MENZA et al., 1999). O polimorfismo 

Val66Met foi escolhido por se tratar de um polimorfismo funcional com ações já 

bem descritas na literatura e já relacionado a DP e comorbidades, 

especialmente alterações cognitivas, em outros países. Entretanto, os estudos 

de associação deste polimorfismo com a DP têm apresentado resultados 

conflitantes. A troca de bases resultante desse polimorfismo ocorre no pró-

domínio que é uma área da proteína BDNF que é clivada durante o processo 

de maturação. Porém, acredita-se que o polimorfismo leve a alterações críticas 

no transporte dentro do neurônio e na liberação da proteína (CHEN et al., 

2004). Estudos em culturas de células verificaram que a substituição pela 

Metionina leva a três mudanças principais: diminuição da distribuição do BDNF 

nos dendritos, diminuição do transporte do BDNF aos grânulos secretórios e 

subsequente prejuízo na via de secreção regular do BDNF (CHEN et al., 2004; 

CHEN et al., 2005; EGAN et al., 2003; BATH & LEE, 2006).  

Um estudo realizado em 2005 mostrou que uma proteína chamada sortilina 

estava envolvida na causa dessas alterações. A sortilina é uma proteína 

responsável, dentre outras coisas, por mediar o transporte de proteínas e uma 

delas é o BDNF. Essa proteína interage de forma específica com a proteína 

BDNF no pró-domínio, região onde se encontra o polimorfismo Val66Met.  A 

substituição leva a uma menor interação entre essas proteínas, com 

consequente redução da disponibilidade do mesmo na maquinaria de secreção 

(Chen et al., 2005). Adicionalmente, nos indivíduos que são heterozigotos, a 

proteína madura BDNF modificada pelo polimorfismo altera o transporte da 

proteína normal (BDNFval) através da formação de heterodímeros que 

diminuem a eficiência da via regular de secreção (CHEN et al., 2004).   

O polimorfismo BDNF Val66Met já foi associado positivamente com a DP 

em um estudo no Japão, no qual a homozigosidade para o Metionina (A/A) foi 

significativamente mais frequente nos pacientes com DP (MOMOSE et al., 

2002; TODA et al., 2003), porém os controles incluídos não estavam de acordo 

com o equilíbrio de Hardy-Weinberg e portanto, esse resultado pode ser 

considerado duvidoso. Alguns estudos tentaram reproduzir esse resultado em 

outras populações mas os resultados foram, em sua maioria, negativos 
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(BENITEZ, et al., 2010; CHEN et al., 2007; CHEN et al., 2011; HAKANSSON et 

al., 2003; KARAKASIS et al.,2011; SAARELA et al., 2006; LIU et al., 2005).  

Essa diferença de resultados se deve possivelmente a: tamanho da 

amostra, poder estatístico, heterogeneidade clínica ou uma combinação desses 

fatores. Para contornar essas limitações, meta-análises foram realizadas. Em 

2005, Zintzaras & Hadjigeorgiou viram uma ausência de associação quando 

reanalisaram todos os estudos publicados até então (ZINTZARAS & 

HADJIGEORGIOU, 2005). Por outro lado, em uma meta-análise recente no 

qual as etnias européias e asiáticas foram estudadas separadamente e juntas 

viu-se uma associação significativa do polimorfismo com a DP nos genótipos 

AA+AG versus GG no modelo dominante nos indivíduos de origem europeia 

(LEE & SONG, 2014). Esse mesmo modelo também foi significativo em outra 

meta-análise, apresentando um risco aumentado de 1,2 vezes no 

desenvolvimento de DP em indivíduos caucasianos. Entretanto, o valor foi de 

significância somente foi alcançado após a retirada de três indivíduos que 

foram considerados de outra etnia (dois de origem do norte da África e um do 

Egito) e ainda sim o valor atingido foi marginal (DAI et al., 2013).  

Devido a estudos que viram que o BDNF previne a morte de neurônios 

dopaminérgicos espontânea e por drogas neurotóxicas in vitro (HYMAN et al., 

1991; SPINA et al., 1992), tem baixa expressão, concentração e mRNA no 

cérebro de pacientes com DP (PARAIN, 1999; MOGI et al. 1999; HOWELLS, 

2000) e que a infusão de BDNF reduziu manifestações parkinsonianas em 

modelo animal da DP em primatas (TSUKAHARA et al., 1995), foi sugerido que 

variações no gene que levem a alteração na disponibilidade do BDNF, como o 

Val66Met, poderiam causar vulnerabilidade dopaminérgica. Aliado ao fato de 

que o polimorfismo também já foi associado a distúrbios que são comorbidades 

na DP, como ansiedade, depressão e demência, parece contraditório que 

essas associações não sejam mais fortes e comum em todas populações. A 

primeira possibilidade levantada foi a de que o polimorfismo BDNF val66Met 

apresenta sim uma importante contribuição para o desenvolvimento da DP, 

mas somente em conjunto com outros polimorfismos podendo haver então uma 

significância na interação por haplótipo. Em 2012, Liu e colegas viram que 

carreadores do alelo A para ambos os polimorfismos LRRK2 (G2385R) e BDNF 

val66Met (variação Met) apresentaram 4 vezes mais chances (OR= 4,0; 95% 
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CI: 2,188-7,435) de desenvolver DP do que quem não tinha nenhum dos dois, 

sendo maior do que os que carregam somente a variante A do LRRK2. Foi 

visto ainda que o risco de desenvolver DP foi para mais de 6 vezes entre 

aqueles com idade de início dos sintomas maior que 59 anos (OR= 6,439; 95% 

IC: 3,096-13,389), indicando uma forte interação entre as variantes A do 

LRRK2 e BDNF com idade de início (LIU et al., 2012).  

Outra possibilidade é a de que o BDNF estaria influenciando na 

variabilidade clínica. O genótipo homozigoto para Met já foi associado com alto 

risco de desenvolvimento de discinesias precoces durante o tratamento com 

agentes dopaminérgicos (FOLTYNIE et al., 2009) e com idade de início tardia 

(KARAMOHAMED et al., 2005). Um estudo realizado em 2009 viu uma 

correlação do genótipo Met/Met com desempenho no MEEM, com um risco 5,7 

vezes maior de prejuízo cognitivo. Além disso, houve uma maior prevalência de 

indivíduos com DP com o genótipo Met/Met (AA), mas a significância foi 

marginal (p=0,05). Porém o autor discute que essa significância é 

provavelmente um reflexo do prejuízo cognitivo apresentado pelos pacientes 

com DP (GUERRINI et al., 2009). Paralelamente, o alelo A (Met) foi 

relacionado com melhor desempenho na habilidade de planejamento e menor 

declínio no funcionamento cognitivo executivo (FOLTYNIE et al., 2005; VAN 

DER KOLK et al., 2014).  

Neste trabalho foi observada uma associação significativa entre o 

polimorfismo e a DP. No entanto, a associação vista foi contrária ao observado 

pelos estudos citados acima da literatura, com o genótipo de risco sendo o G/G 

(Valina/Valina) e o genótipo protetor sendo o heterozigoto A/G. O modelo de 

dominância que melhor enquadrou a frequência observada nos casos e 

controles foi o da sobredominância, no qual o heterozigoto é comparado aos 

homozigotos (G/G+A/A vs. A/G).  

Algumas razões podem explicar a razão de nosso resultado não corroborar 

achados previamente apresentados. O primeiro aspecto que temos considerar 

é que esse polimorfismo é extremamente influenciado pela etnia. Segundo 

Petryshen e colegas, os asiáticos podem chegar a 72% de frequência do alelo 

A (Met) e portanto, estudos nessas populações possuem maior poder 

estatístico para identificar qualquer associação ligada a ele. Paralelamente, há 

regiões do continente Africano em que o alelo A não está presente 
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(PETRYSHEN et al., 2010). Um estudo observou que 27,1% da população 

americana são heterozigotos para o polimorfismo Val66Met, enquanto essa 

porcentagem é de 43,2% nos italianos (SHIMIZU; HASHIMOTO; IYO, 2004). 

Pivac et al. compararam indivíduos caucasianos (Croácia) e asiáticos (Coréia) 

e viu que o genótipo mais frequente no primeiro foi G/G (64,2%) enquanto que 

no segundo foi A/G (45,9%) (PIVAC et al., 2009). Por outro lado, foi observado 

também que os efeitos cognitivos e comportamentais associados com essa 

alteração são mais consistentes entre os caucasianos, apesar da frequência do 

alelo Met ser bem maior entre os asiáticos. Isso sugere que em algumas 

populações possa estar ocorrendo um tipo de mecanismo compensatório que 

suporta ou elimina os efeitos negativos desse polimorfismo (BATH & LEE, 

2006).  

Nesse sentido, o Brasil é uma das populações mais heterogêneas do 

mundo, com alto grau de mistura entre raças. Essa mistura é resultado de 

cinco séculos de cruzamentos entre diversas etnias provenientes do continente 

europeu colonizador (Portugal), escravos africanos (Costa Oeste da África) e 

índios auto-colonizadores (tribos Potiguara e Cariri). Além disso, o grau de 

mistura pode variar substancialmente dependendo da região do Brasil (ALVES-

SILVA et al., 2000; FRANCO, WEIMER, SALZANO, 1982). A cidade de Natal, 

no estado do Rio Grande do Norte, onde se realizou este estudo foi, em 1982, 

analisada quanto a sua etnia. Foi observado que 59% da população era 

fenotipicamente branca, 30% negra e 11% índia. No entanto, o artigo menciona 

que essas raças não devem ser consideradas “puras” já que os 

fenotipicamente brancos possuem até 33% de mistura genética com negros ou 

índios (FRANCO, WEIMER, SALZANO, 1982). Além disso, apesar de o estudo 

ter sido realizado na cidade de Natal, muitos dos pacientes haviam se mudado 

de outras regiões brasileiras, principalmente sudeste, após a idade adulta. 

Dessa forma, esse estudo apresenta participantes de todas ou da maior parte 

das etnias componentes da população brasileira, assim como misturas das 

mesmas. 

Achados discrepantes de associação podem ocorrer devido a diferenças na 

estrutura genética da população da amostra. Isolamento entre populações por 

gerações, seleção natural de um determinado alelo, influência de fatores 

ambientais ou fixação de uma frequência alélica devido ao efeito do fundador 
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resultam em diferenciação genética caracterizada por diferenças na frequência 

alélica e Desequilíbrio de Ligação (DL). Portanto, uma população pode não 

refletir corretamente a variação encontrada em outra população. Essas 

diferenças podem ter um impacto profundo na detecção de genes de risco para 

doenças uma vez que esse processo se dá através da análise de uma fração 

de polimorfismos pelo DL ou de frequências de alelos que conferem 

susceptibilidade (PETRYSHEN et al. 2010; PIVAC et al., 2009). Dessa forma, o 

resultado encontrado poderia ser devido a um DL com outro polimorfismo no 

mesmo gene ou com outra variação genética em outro gene perto do BDNF 

que estaria causando o efeito de associação encontrado com a DP na 

população estudada (MATSUSHITA et al., 2005). Esses fatores reforçam a 

necessidade de se estudar a frequência e susceptibilidade a distúrbios que 

polimorfismos podem gerar em diferentes populações. No que diz respeito a 

população brasileira, este é o primeiro estudo que avaliou e relacionou esse 

polimorfismo em pacientes com DP. 

Hipoteticamente, é possível que o genótipo heterozigoto do polimorfismo 

Val66Met possa estar exercendo um papel protetor nessa população. O papel 

protetor do alelo Met ou de haplótipo contendo o alelo Met já foi verificado em 

alguns distúrbios como: lupus eritematoso sistêmico (OROSZI et al., 2006), 

transtorno bipolar (GELLER et al., 2004; NEVES-PEREIRA et al., 2002; SKLAR 

et al. 2002), neuroticismo (SEM et al., 2003) e esclerose múltipla (ZIVADINOV 

et al., 2007). O alelo Met também foi associado a melhor capacidade de 

raciocínio em idosos, sendo responsável por 1,5% da variância do 

desempenho (Raven´s standard progessive matrices) (HARRIS et al., 2006). 

Além disso, a doença de Alzheimer, que compartilha características patológicas 

em comum com a DP, já foi associada ao genótipo G/G em dois estudos 

diferentes nas etnias europeia (VENTRIGLIA et al., 2002) e asiática 

(MATSUSHITA et al., 2005).  

No que se refere a DP, o alelo G (val) já foi associado significativamente 

com pior desempenho em funções executivas em pacientes com DP (avaliado 

pelo Tower London Test) (FOLTYNIE et al., 2005). A estimulação de receptores 

do tipo D1 e D5 pela dopamina (e por tratamento com agonistas 

dopaminérgicos) no córtex pré-frontal induz expressão de mRNa BDNF que, 

por sua vez, atua no receptor TrkB induzindo assim o aumento de receptores 
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do tipo D3 (GUILLIN et al., 2003). A ativação desses receptores prejudica a 

memória de trabalho (BUSHNELL et al., 1993) e assim, níveis normais de 

BDNF (alelo G) podem causar prejuízo na avaliação de desempenho de 

aspectos cognitivos (FOLTYNIE et al., 2005). Lin e colegas também 

observaram o papel protetor do genótipo AG contra a DP (OR= 0,43; IC: 0,22-

0,83) em asiáticos, porém essa associação só atingiu a significância quando 

correlacionada com a exposição a pesticidas (LIN et al., 2011).  

Um possível mecanismo para esse papel protetor poderia ser o fato de que, 

no cérebro, o BDNF é sintetizado primeiramente na forma de um precursor 

chamado proBDNF, que é clivado para produzir a forma madura da proteína. 

No entanto, o proBDNF não é um mero intermediário inativo da produção de 

BDNF, possuindo funções opostas ao da proteína madura. De forma 

específica, o proBDNF induz apoptose e depressão de longo prazo através da 

sua ligação no receptor p75, enquanto que a proteína madura promove a 

sobrevivência e potenciação de longo prazo através da sua ligação no receptor 

TrkB (CARLINO et al., 2011; TEIXEIRA et al., 2010; CHEN et al., 2004). Chen 

e colegas em 2004 viram que, na secreção dependente de atividade (principal 

forma de liberação de BDNF), a maior parte secretada é na forma do precursor 

proBDNF sendo clivada extracelularmente em BDNF madura. Foi visto ainda 

que a presença de somente uma cópia de BDNFMet pode levar a uma 

diminuição no total de BDNF liberado ativamente através da formação de 

heterodímeros das formas BDNFmet e BDNFval, causando assim a alteração 

do tráfego e liberação das células (CHEN et al., 2004). Além disso, Chen et al. 

(2006) mostraram que heterozigotos não apresentam alteração dos níveis de 

BDNF totais. Dessa forma, a redução da secreção ativa da forma proBDNF 

causada pelo polimorfismo pode conferir proteção, particularmente sob 

condições onde populações de neurônios estejam sofrendo de 

neurodegeneração progressiva, como na DP (OROSZI et al., 2006).  

Existe ainda outra isoforma, chamada de BDNF truncado, que é obtida 

através da clivagem proteolítica em um sítio diferente e que não é 

posteriormente clivada, sendo portanto, um produto final. Apesar de sua função 

ainda não ser conhecida, um artigo em 2011 hipotetizou que essa isoforma 

poderia ser uma forma inativa do proBDNF ou que o proBDNF seria inativado 

através da formação de heterodímeros (CARLINO et al., 2011).  Dessa forma, 
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outra possibilidade seria que o processamento extracelular do proBDNF em 

BDNF truncado e maduro poderia ser influenciado pelo genótipo G/G, alterando 

as proporções dessas isoformas e levando a uma maior susceptibilidade a DP 

(OROSZI et al., 2006; CARLINO et al., 2011).  

A análise genética mostrou ainda que homens e mulheres apresentaram 

diferenças na frequência alélica e genotípica na amostra geral. Entretanto, 

quando a análise foi estratificada por grupo, essa diferença desapareceu. Além 

disso, Trajkovska et. al. e Pivac et al. observaram que homens e mulheres 

apresentam frequências alélicas similares (TRAJKOVSKA et al., 2007; PIVAC 

et al., 2009). 

A análise por regressão logística mostrou que o genótipo G/G apresentou 

maior risco de desenvolvimento de depressão e ansiedade em indivíduos com 

DP. De acordo com a teoria neurotrófica, a falha na neurogênese e plasticidade 

neuronal é um fator etiológico para o desenvolvimento de desordens 

neurológicas induzidas por estresse, como por exemplo, depressão e 

ansiedade (GROVES, 2007; DUMAN, 2002; OZAN, 2010). Já foi demonstrado 

que a baixa secreção de BDNF está relacionada com o transtorno de 

depressão maior em humanos (OZAN et al., 2010). Além disso, tratamentos 

com antidepressivos normalizam os níveis de BDNF e regulam positivamente o 

RNAm do BDNF em animais (NIBUYA et al., 1995).  

Estudos realizados com o polimorfismo viram uma alta frequência de alelos 

A em pacientes depressivos geriátricos (HWANG et al., 2006). Outro estudo 

discutiu que esse polimorfismo poderia estar associado com a severidade da 

depressão, uma vez que indivíduos depressivos que carregam o alelo A 

apresentaram maiores scores na Escala de Depressão de Hamilton (OZAN et 

al., 2010). Um terceiro estudo analisou ainda que talvez esse polimorfismo 

seria, na verdade, um indicativo de cronicidade na depressão (LEE et al., 

2013). Em 2006, um trabalho conseguiu reproduzir em camundongos 

características neuroanatômicas e comportamentais encontradas em indivíduos 

com o polimorfismo BDNF Val66Met. Esses animais transgênicos possuíam 

BDNFMet endogenamente expresso através de um alelo knock-in cuja 

transcrição era regulada por promotores endógenos do BDNF. Foi visto que 

esses animais apresentavam significativamente mais comportamentos 

relacionados à ansiedade em três testes diferentes quando comparado ao 
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grupo controle (CHEN et al., 2006). Apesar desses resultados, estudos 

realizados com humanos não conseguiram corroborar essa observação. Em 

um estudo de meta-análise realizado em 2008 não foi encontrada associação 

positiva entre pacientes com diversos distúrbios de ansiedade e o polimorfismo 

BDNF Val66Met. Entretanto, quando estratificado de acordo com a etnia, o 

estudo apontou que asiáticos homozigotos Met/Met teriam um risco aumentado 

para transtornos de ansiedade, apesar de não ser significativo (FRUSTACI et 

al., 2008).  

Entretanto, a teoria neurotrófica da depressão tem sido reavaliada com o 

surgimento de novas evidências em estudos com animais e humanos 

(GROVES et al., 2007; MARTINOWICH, MANJI, LU, 2007). Um trabalho 

demontrou que ratos submetidos a criação comunitária (Communal Nesting) 

apresentaram altos níveis de BDNF e comportamentos relacionados a 

ansiedade como evitar o centro no campo aberto, menos tempo nos braços 

abertos e menos mergulhos no labirinto em cruz elevado. Apresentaram 

também comportamento relacionado a depressão, como menor latência e 

maior duração da imobilidade no teste de nado forçado (BRANCHI et al., 2006).  

Govindarajan e colegas estudaram camundongos geneticamente modificados 

para expressar mais BDNF e viram que esses animais apresentaram níveis de 

comportamento relacionado a ansiedade semelhante ao apresentado pelos 

animais controles estressados no teste de campo aberto. Além disso, também 

houve um aumento na densidade de espinhas da amígdala basolateral que é 

indicativo de estresse crônico e é fortemente correlacionado com ansiedade. 

Porém, também foi observado nesse trabalho que a maior expressão de BDNF 

foi capaz de proteger o camundongo da atrofia induzida por estresse na área 

CA3 do hipocampo, assim como diminuir a imobilidade no teste de nado 

forçado, sugerindo que o BDNF poderia exercer efeitos diferentes em áreas 

diferentes do cérebro (GOVINDARAJAN et al., 2006). De acordo com isso, um 

trabalho verificou que ratos apresentaram uma latência 57% menor no teste de 

nado forçado uma semana após a administração de BDNF na via mesolímbica, 

sendo indicativo de comportamento relacionado a depressão. Adicionalmente, 

a injeção de um supressor do receptor para o BDNF TrkB levou a uma latência 

5 vezes maior para a imobilidade (EISCH et al., 2003). Adicionalmente, ratos 

expostos a 10 dias de estresse por derrota social exibiram aversão social que é 
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um comportamento relacionado a depressão com concomitante elevação dos 

níveis de BDNF no núcleo acumbens. A deleção do gene que codifica BDNF 

restrita a área tegumentar ventral levou a um menor comportamento de 

aversão social chegando a ser indiferente com relação ao controle, sendo 

portanto, uma ação antidepressiva (BERTON et al., 2006). O silenciamento dos 

receptores TrkB também não fez com que animais apresentassem 

comportamento relacionado a ansiedade no labirinto em zero elevado ou 

aumento do comportamento de desemparo no nado forçado.  Portanto, a 

redução da atividade de BDNF não é suficiente para induzir comportamentos 

dessa natureza (ZORNER et al., 2003).  

Com relação a humanos, Krishnan e colegas viram altos níveis de BDNF no 

nucleum accumbens em análise post-mortem de indivíduos depressivos 

(KRISHNAN et al., 2007). Outros trabalhos viram ainda que o alelo G (Val) do 

polimorfismo Val66Met foi associado positivamente com altos escores de 

neuroticismo sugerindo um relacionamento positivo entre esse alelo e 

depressão (SEN et al., 2003). Também foi visto altos níveis de ansiedade traço 

(ansiedade estável) em indivíduos G/G quando comparado a outros genótipos 

(LANG et al., 2005). Essa relação foi posteriormente suportada por dois 

estudos diferentes que viram que o alelo G pode aumentar o risco de 

depressão mostrando que esse alelo é preferencialmente transmitido em 

famílias com transtorno bipolar (SKLAR et al., 2002; NEVES-PEREIRA et al., 

2002). 

Por fim, um recente trabalho demonstrou que especificamente, frente a um 

estimulo estressor (no caso, derrota social) os níveis do hormônio liberador de 

corticotrofina aumentam que, por sua vez, atuam na via área tegumentar 

ventral - nucleum accumbens (mesolímbica) ativando um disparo específico 

nos neurônios dopaminérgicos (disparo fásico) que leva ao aumento dos níveis 

de BDNF e gera um padrão de resposta de diminuição da interação social (pró-

depressivo). O bloqueio de qualquer um dos componentes desse mecanismo 

de ação, levou a não apresentação desse padrão de comportamento (WALSH 

et al., 2014). Adicionalmente, Krishnan e colegas viram ainda que ratos G/G 

para o polimorfismo Val66Met demonstraram uma significativa redução da 

interação social (pró-depressiva) quando submetidos ao protocolo de derrota 

social, enquanto que ratos A/A apresentaram resiliência e não diminuíram a 
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interação social (KRISHNAN et al., 2007). Dessa forma, os achados não só são 

discordantes mas contradizem a teoria neurotrófica da depressão e estão de 

acordo com os resultados deste trabalho que verificou que o genótipo G/G que 

não apresenta o alelo menos frequente e portanto, não apresenta as alterações 

causadas pelo polimorfismo, proporcionou maior risco de desenvolvimento de 

depressão e ansiedade em indivíduos com DP.  

Muitos trabalhos comprovaram que o BDNF atravessa a barreira 

hematoencefálica e que portanto, os níveis de BDNF periférico refletem os do 

cérebro (PAN et al., 1998; KAREGE, SCHWALD, CISSE, 2002; PODUSLO & 

CURRAN, 1996; KLEIN et al., 2011). A maioria dos estudos utiliza soro ou 

plasma, porém trabalhos indicam que não há diferença entre os níveis 

encontrados no sangue total e soro ou entre a contagem de plaquetas e os 

níveis de BDNF (ELFVING, PLOUGMANN, WEGENER, 2010). Adicionalmente, 

os níveis de BDNF no soro e plasma em tendem a diminuir quando estocados 

durante períodos maiores que um ano enquanto que os do sangue total 

aparentam ser estáveis por até 5 anos (ELFVING, PLOUGMANN, WEGENER, 

2010; TRAJKOVSKA et al., 2007).  

Em 2010, um trabalho viu que indivíduos com DP apresentaram níveis mais 

baixos de BDNF no soro que indivíduos saudáveis. Os níveis foram ainda 

associados com duração maior da doença, maior grau de comprometimento 

motor (UPDRS II e III), avançado estadiamento no HY e pior performance nas 

atividades da vida diária (SE), pior equilíbrio (BBS), menor velocidade de 

marcha (TUG) e menor resistência relacionada a marcha (6MWT). Porém, não 

foi encontrada relação com avaliação cognitiva (MEEM) ou emocional (IDB) 

(SCALZO et al., 2010). De forma contrária, Ventriglia e colegas viram um 

aumento significativo no nível de BDNF em pacientes com DP e não 

observaram associação com sintomas motores (HY) (VENTRIGLIA et al., 

2013). Foi sugerido que baixos níveis de BDNF ocorram no início da DP e que, 

com o avanço da doença, ocorra um mecanismo compensatório e esses níveis 

aumentem (SCALZO et al., 2010). De fato, no primeiro artigo citado, os 

pacientes estavam, em sua maioria, no nível 2 do HY enquanto que no 

segundo, a média do HY foi de 3,8±0,5 (SCALZO et al., 2010; VENTRIGLIA et 

al., 2013).  Neste trabalho, embora a maioria dos pacientes se encontrasse no 

estágio 3 do HY, a amostra foi bastante heterogênea nesse aspecto contendo 



114 
 

pacientes do primeiro (16,7%) ao último estágio (5,9%) de progressão motora. 

Sendo assim, pode ser essa uma das razões pelas quais não verificamos 

diferença significativa entre os grupos CTRL e DP, apesar de não termos visto 

correlação entre os níveis de BDNF e HY. Outras razões poderiam ser o fato 

de o tratamento com L-dopa levar ao aumento dos níveis de BDNF 

(VENTRIGLIA et al., 2013) e diferentes backgrounds genéticos (SCALZO et al., 

2010).  O tratamento com L-dopa induz a liberação de BDNF das fibras 

corticoestriatais, aumentando a expressão dos receptores D3 e assim, 

melhorando os sintomas (KOSTRZEWA et al., 2005). Neste trabalho, todos os 

pacientes já tinham iniciado o uso de agonista dopaminérgico. 

Apesar de não ter sido encontrada relação entre o genótipo e níveis de 

BDNF periférico neste trabalho, outros estudos também observaram essa 

ausência de relação: em indivíduos saudáveis (TRAJKOVSKA et al., 2007; 

ZHANG et al., 2012; ZHANG et al., 2011; VINBERG et al., 2013; 

TERRACCIANO et al., 2013), doença de Alzheimer (SONALI et al., 2013), 

depressão (ZHANG et al., 2011; VINBERG et al., 2013), fumantes 

(SURIYAPROM et al., 2013)  em indivíduos europeus e asiáticos e doença 

arterial coronária (SWARDFAGER et al., 2011) em uma população americana. 

Apenas o estudo de Forlenza et al. (2010) foi realizado em latino-americanos. 

Nesse estudo, não foi encontrada uma relação entre concentração de BDNF e 

presença do alelo A (Met) em indivíduos com prejuízo cognitivo médio 

(FORLENZA et al., 2010). 

Alternativamente, outros estudos viram a diminuição dos níveis de BDNF 

em indivíduos depressivos com alelo A (Met) (OZAN et al., 2010; ELFVING et 

al., 2012) e que sofreram abuso na infância (ELZINGA et al., 2011) em 

populações de origem euroasiática e europeia, respectivamente. Enquanto que 

outros estudos verificaram um aumento nos níveis de BDNF em indivíduos 

saudáveis (MINELLI et al., 2011; LANG et al., 2009; BUS et al. 2012) com alelo 

A (Met) com etnia européia. No entanto, um estudo analisou níveis de BDNF no 

cérebro de pacientes com doença de Alzheimer e controles e verificou que não 

houve diferença significativa nas várias áreas cerebrais analisadas entre os 

genótipos e alelos do polimorfismo Val66Met, sendo esse resultado 

independente do grupo (LEE et al., 2005).   
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Essas evidentes diferenças entre os estudos podem ser devido a diferenças 

na psicopatologia em indivíduos doentes ou amostras não balanceadas entre 

sexo e etnia (BUS et al. 2012). Bus et al. observou que a idade avançada, viver 

em cidade grande e ser fumante pode aumentar, enquanto a alimentação, 

coleta da amostra durante o período da tarde, alto tempo de estoque e 

consumo de álcool podem diminuir a concentração de BDNF no soro (BUS et 

al., 2011a). Portanto, ainda não há evidência clínica real que comprove que os 

genótipos influenciam os níveis de BDNF periférico. As associações 

previamente reportadas com desempenho cognitivo podem ser resultado do 

impacto que esse polimorfismo pode causar no desenvolvimento do cérebro. 

Adicionalmente, o polimorfismo Val66Met não causa alteração na produção do 

BDNF maduro. Dessa forma, o tráfego e a secreção dependente de atividade 

são alteradas pelo polimorfismo mas a secreção constitutiva e os níveis 

periféricos podem não ser (LEE et al., 2005; TRAJKOVSKA et al., 2007; CHEN 

et al., 2004; CHEN et al., 2005).  

Em acordo com este estudo, Trajkovska e colegas também não viram 

correlação com idade e observaram uma maior concentração de BDNF em 

mulheres (TRAJKOVSKA et al., 2007). Outros artigos também estão de acordo 

com esse achado (VINBERG et al., 2013; ELFVING et al. 2012). Mais 

especificamente, quando estratificada por genótipo, a diferença só foi vista em 

mulheres G/G. Esse dado, no entanto, precisa de confirmação já que os níveis 

de BDNF podem variar em função do estágio menstrual e índice de massa 

corporal como já foi verificado em estudos clínicos (LOMMATZSCH et al., 

2005).    

6. CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

O presente estudo apresentou o perfil clínico-sintomatológico de pacientes 

com DP na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. O grupo DP apresentou 

nível moderado de prejuízo motor, alterações cognitivas significativas e maior 

frequência e intensidade de distúrbios emocionais. Também foi reportada pela 

primeira vez a associação entre o genótipo A/G do polimorfismo BDNF 

Val66Met e uma proteção contra a DP. Esse achado proporciona uma nova 

perspectiva no qual a diminuição de disponibilidade e de secreção do precursor 
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proBDNF causados pela presença do alelo A (Met) confeririam proteção para o 

desenvolvimento de DP e menor susceptibilidade ao desenvolvimento de 

depressão e ansiedade. Já o fato de não ter sido encontrado alterações nos 

níveis da proteína madura BDNF, apesar das alterações causadas pelo 

polimorfismo, corrobora com o achado acima e indica que o polimorfismo por si 

só não baixa os níveis totais de BDNF e, portanto, não é capaz de conferir 

susceptibilidade aumentada ou menor resistência que levaria à predisposição à 

DP como era especulado.   

Pelo fato de ter sido realizado no Brasil, cuja miscigenação de etnias gera 

frequências únicas de polimorfismos nos genes, este estudo representa 

relevância expressiva e traz, pela primeira vez na literatura, uma associação 

positiva entre o polimorfismo BDNF Val66Met e o desenvolvimento da DP na 

população brasileira. Seu resultado estimula uma investigação mais ampla no 

Brasil a respeito dessa associação e o que ela pode significar para o 

diagnóstico e prevenção da DP em nossa população.  

É importante ressaltar que este estudo apresentou algumas limitações. 

Primeiramente, a nossa amostra foi coletada em somente uma instituição e foi 

constituida de baixo número de participantes. Por se tratar de um estudo de 

associação genética de um distúrbio com um polimorfismo, torna-se necessário 

o aumento do número de participantes e corroboração dos resultados em 

estudo multicêntrico para confirmação os achados.Outra limitação foi o fato de 

não ter sido registrado se os pacientes se encontravam na fase “on ou off” do 

tratamento com agonista dopaminérgico, o que pode ter levado à obtenção de 

falsos-negativos durante a avaliação dos sintomas. Também deve ser levado 

em conta que alguns dos questionários, apesar de amplamente utilizados, não 

foram devidamente validados para a DP. Por fim, por se tratar de um 

polimorfismo intimamente ligado a etnia, como discutido acima, seria 

interessante ter sido analisada a etnia de cada participante. Entretanto, esse 

tipo de análise em um país como o Brasil, que possui um alto índice de 

miscigenação, a caracterização fenotípica da etnia seria consideravelmente 

subjetiva e portanto, não seria significativa.  

No entanto, este estudo também apresentou pontos fortes. Primeiramente, 

ainda que a amostra tenha sido coletada em uma única instituição, se trata de 

um hospital de referência no estado para o diagnóstico e tratamento da DP. O 



117 
 

amplo screening sintomatológico realizado, com avaliação de sintomas motores 

e não-motores, também se constitui em um diferencial nesse trabalho. Outro 

ponto forte foi fato de que os questionários não foram preenchidos pelos 

pacientes, mas sim, houve a realização de uma entrevista em forma de 

conversa informal para passar uma sensação de segurança e confiabilidade 

aos pacientes no intuito que eles pudessem se abrir e evitar falsos negativos, 

principalmente no que diz respeito a avaliação emocional. A escolha da 

entrevista também impediu que as alterações motoras apresentadas pelos 

pacientes com DP prejudicassem o preenchimento dos questionários e 

consequentemente a coleta de dados. Além disso, a entrevista foi realizada em 

ambiente privado. O número pareado de indivíduos saudáveis e com DP 

também se constitui um importante elemento na comparação entre os grupos. 

Por fim, os integrantes desse estudo que participaram da aplicação dos 

questionários foram profissionais (Biomédico, Fisioterapeuta e estudantes de 

Medicina) previamente treinados na avaliação das alterações motoras dos 

pacientes. 

A realização de estudos de associação genética é uma estratégia 

necessária na definição da contribuição de fatores genéticos em doenças 

complexas e de origem multifatorial como a DP. No entanto, se tratando de 

polimorfismos cuja frequência varia substancialmente, o resultado encontrado 

em uma população pode não refletir corretamente a variação encontrada em 

outra população. Portanto, a análise da distribuição polimórfica desses 

possíveis marcadores genéticos é necessária para futuro uso dos mesmos na 

detecção de susceptibilidade ou diagnóstico de doenças. 

7. FONTES DE FINANCIAMENTO 

 

Este estudo é parte do projeto denominado “Fatores genéticos, moleculares 

e comportamentais envolvidos na doença de Parkinson, ansiedade e 

depressão” do nosso laboratório, cujo financiamento foi aprovado no Edital 

MCT/CNPq Saúde, e assim se utilizou dos recursos concedidos para a sua 

execução. 
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9. ANEXOS 

 
ANEXO A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-TCLE 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-TCLE 

 

 

Esclarecimentos 

   

 Este é um convite para o Senhor(a) participar da pesquisa avaliação de 

polimorfismos e suas relações com a expressão da sintomatologia motora e 

não-motora na doença de Parkinson. Tem como coordenador o médico Clécio 

de Oliveira Godeiro Júnior. 

 A sua participação é voluntária, o que significa que o senhor(a) poderá 

desistir a qualquer momento, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na Instituição.  

 Esse estudo busca averiguar a possível presença de variações 

genéticas nos pacientes com Doença de Parkinson e sua relações com os 

sintomas clínicos da doença. Caso o senhor(a) aceite o convite poderá ser 

submetido aos seguintes procedimentos: preenchimento de questionários 

buscando informações pessoais como idade, escolaridade, profissão, e dados 

referentes a doença de Parkinson como tempo de diagnóstico, tratamento e 

avaliação dos sintomas associados a doença de Parkinson; e por fim a coleta 

de uma amostra de sangue. 
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 Esse estudo expõe os pacientes mínimos riscos, havendo apenas um 

procedimento invasivo o qual será a coleta de sangue. Entretanto, a mesma 

será realiza por profissionais habilitados e capacitados no procedimento. 

Lembramos que o preenchimento de todos os questionários é um pouco longo, 

podendo causar cansaço, contudo tivemos o cuidado de organizá-los da forma 

menos cansativa possível, e ressaltamos que os pesquisadores foram 

previamente treinados a aplicar os questionários com agilidade e fluidez. 

Informamos que a amostra sanguínea coletada será mantida resfriada 

em gelo, e levada ao Centro de Biociências na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), para que lá seja realizada a extração do DNA. O 

DNA extraído será enviado para o laboratório de Biologia Molecular e 

Expressão Gênica na Universidade Federal de Alagoas (UFAL) onde será 

estudada as suas características genéticas, e depois constituirá um banco de 

pesquisa de DNA. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros 

participantes, não sendo divulgado a identificação de nenhum participante. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua 

participação. Os resultados obtidos serão utilizados apenas para essa 

pesquisa, podendo ser publicado em jornais e revistas de interesse médico, 

sem identificação dos participantes. 

Em qualquer instante, se o senhor(a) sofrer algum dano por essa 

pesquisa, que seja comprovado, terá direito à indenização ou ressarcimento. 

O senhor(a) receberá uma cópia deste Termo e qualquer dúvida poderá 

ser esclarecida diretamente com o pesquisador Clécio de Oliveira Godeiro 

Júnior, o qual pode ser encontrado no endereço: Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Hospital Universitário Onofre Lopes, Departamento de 

Medicina Integrada.  Av. Nilo Peçanha, Petrópolis, CEP: 59012-300 - Natal, RN 

– Brasil; ou pelo telefone: 84-3215-4290/ 3215-4291. 

Dúvidas referentes à ética dessa pesquisa poderão ser interrogadas ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, no endereço Campus Universitário 

S/N, BR-101 ou pelo telefone (84)32153135.                                                              
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Declaro que estou ciente dos objetivos e benefícios dessa pesquisa, 

como ela será realizada, dos riscos envolvidos e concordo em participar 

voluntariamente. 

 

 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal        Data         /       /        

 

------------------------------------------------------------ 

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        



ANEXO B - QUESTIONÁRIO SOCIO-DEMOGRÁFICO E HISTÓRICO DA 
SAÚDE 

 

IDENTIFICAÇÃO DO INDIVÍDUO (dados sóciodemográficos): 

 

          Data da avaliação: ____/___/____ 

 

Código de identificação do participante:________________________________ 

Data de nascimento:___/___/____ 

Sexo :  1. (   ) Masc.  2. (   )Fem.  

Estado civil : 1.(   )solteiro  2.(    )casado  3.(   )Separado/ divorciado 

  4.(    )viúvo   5.(    )outro   

Cor: 1. (    )branco  2.(   )negro  3.(     )pardo              

Profissão:_____________________Se aposentado: prof. anterior__________ 

 

Escolaridade:_____________Renda familiar: 1.(    )1SM   2.(    )≤2SM            

3.(   )≤3SM   4.(    )≤4SM  5.(   )>5SM 

Endereço residencial: 

Rua:___________________________________________________________ 

Bairro:______________________Cidade_____________________ 

1. (   ) Zona Urbana      2. (    ) Zona Rural 

 

Telefone residencial:____________Telef.Celular___________ 

Nome do parente/responsável:______________________________________ 

Endereço residencial: 

Rua_________________________________________________ 

Bairro:_______________________Cidade_____________________ 

Telefone residencial:__________ Telef. Celular__________  

 

 

HISTÓRICO DA SAÚDE 

 

1.Idade de início dos sintomas__________  

2. Idade do diagnóstico_________ 
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3.Sintoma inicial  

1.(   ) Tremor 2.(   ) Rigidez  3. (    ) Bradicinesia  4. (    ) Não lembra 

4. Lado que surgiu o primeiro sintoma  

1.(  ) direito 2.(  ) esquerdo3.(  ) os dois  4.(   ) não lembra 

5.Casos semelhantes na família  

0.Não      1.Sim   2. Não sabe  

6. Quem ?    

1.(    )pai  2 (    )mãe  3.irmão(ã)   4.tio(a)   5. (  ) avô(avó) 

7. Há quanto tempo começou o tratamento para 

DP_____________________ 

8. Está tomando algum medicamento para DP?   

0.Não   1. Sim 

9. É fumante?   

0.(    )não    1. (    )sim,  há quantos anos? ________ . Quantos 

cigarros/dia______ 

10. Foi fumante?  

0. (    )Não      1. (   )Sim , Quando parou de fumar ______ . Quanto tempo 

fumou_________. 

23.Faz uso de bebidas alcoólicas?   

0. (    )Não   1. (   ) Sim, Com que frequência? ______________________ 

25.Foi etilista?  

0. (     ) não     1.(    )Sim, Quando  parou?_____. Quanto tempo bebeu?______ 

 

 

INVESTIGAÇÃO DE FATORES AMBIENTAIS 

 

Em sua prática profissional, você teve contato com uso de pesticida?  

_______________________________________________________________ 

Você vive ou viveu em zona rural? Trabalhou em agricultura?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Consumia água de riacho ou poço? 

_______________________________________________________________ 

Durante a sua vida, você se considerou acima do peso? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Consome café? Com que frequência? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Está na Menopausa? Faz terapia hormonal? Há quanto tempo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Atividades desportivas 

Pratica alguma atividade física? Qual? Com que frequência? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Há quanto tempo pratica? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Já praticou? O que? Por quanto tempo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Atividades culturais e recreativas: 

Leitura (estudo e lazer), filmes, teatro, atividades artísticas (instrumentos, 

pintura, artesanato). 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Atividades sociais: prática religiosa, grupo de terceira idade, grupo de 

jogos. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ANEXO C- ESCALA DE HOEHN & YAHR 
(HOEHN & YAHR, 1967) 

 

ESCALA DE ESTADIAMENTO DE HOEHN E YAHR 

Estágio 0 Nenhum sinal da doença 

Estágio 1 Doença unilateral 

Estágio 1,5 Envolvimento unilateral e axial 

Estágio 2 Doença bilateral, sem comprometer o equilíbrio. 

Estágio 2,5 Doença bilateral leve, recuperando no teste de puxar o paciente 

pelas costas. 

Estágio 3 Doença bilateral de leve a moderada; alguma instabilidade postural; 

fisicamente independente. 

Estágio 4 Incapacidade grave; ainda capaz de andar e ficar ereto sem ajuda. 

Estágio 5 Confinado à cadeira de rodas: necessita de ajuda. 
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ANEXO D - UNIFIED PARKINSON’S DISEASE RATING SCALE – UPDRS 
(FAHN & ELTON, 1987) 

 

I. Estado metal, comportamento e disposição. 

 

1. Prejuízo intelectual 

 

0 = Ausente 

1 = Leve. Esquecimento significativo com parcial lembrança dos 

acontecimentos e sem outras dificuldades. 

2 = Perda moderada de memória, com desorientação e dificuldade moderada 

no manuseio de problemas complexos. Leve mas com dependência funcional 

em casa com a necessidade ocasional de ajuda. 

3 = Perda severa da memória com desorientação de tempo e, frequentemente, 

de espaço. Incapacidade severa de manusear problemas. 

4 = Perda severa da memória com orientação preservada apenas no 

reconhecimento de pessoas. Incapaz de realizar julgamentos ou resolver 

problemas. Necessita de muita ajuda com os cuidados pessoais. Não pode ser 

deixado sozinho em momento algum. 

 

2. Desordens cognitivas (devido à demência ou medicamentos) 

 

0 = Ausente 

1 = Sonha intensamente. 

2 = Alucinações benignas com visão preservada. 

3 = Ocasionalmente possui alucinações ou desilusões, sem visão, podendo 

interferir nas AVD´s. 

4 = Alucinações persistentes, desilusões ou psicoses. Incapaz de cuidar de si. 

 

3. Depressão 

 

0 = Ausente 

1 = Períodos de tristeza ou sentimento de culpa maior que o normal. Nunca se 

sustenta por dias ou semanas. 
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2 = Depressão continuada (uma semana ou mais) 

3 = Depressão continuada com sintomas vegetativos (insônia, anorexia, perda 

de peso, perda de interesse). 

4 = Depressão continuada com sintomas vegetativos e pensamento ou 

intenção de cometer suicídio. 

 

4. Motivação / Iniciativa 

 

0 = Normal 

1 = Menos assertivo que o normal; mais passivo. 

2 = Perda da iniciativa e desinteresse pelas atividades não-relacionadas com a 

rotina. 

3 = Perda da iniciativa e desinteresse pelas atividades rotineiras. 

4 = Arredio, completa perda de motivação. 

 

II. Atividades da vida diária 

 

5. Linguagem 

 

0 = Normal 

1 = Levemente afetada. Sem dificuldades de ser entendido. 

2 = Moderadamente afetado. Às vezes é solicitado que repita seu discurso. 

3 = Severamente afetada. Frequentemente é solicitado que repita seu discurso. 

4 = Incompreendido a maior parte do tempo. 

 

6. Salivação 

 

0 = Normal 

1 = Leve, mas com excesso de saliva na boca, podendo babar durante a noite. 

2 = Moderado excesso de saliva, podendo babar levemente. 

3 = Evidente excesso de saliva com babando um pouco. 

4 = Babam evidentemente, exige uso constante de lenços. 
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7. Deglutição 

 

0 = Normal 

1 = Rara asfixia 

2 = Asfixia ocasional 

3 = Necessitam de comidas macias 

4 = Necessitam de sonda nasogástrica.  

 

8. Escrita 

 

0 = Normal 

1 = Levemente lenta ou pequena 

2 = Moderadamente lenta ou pequena, todas as palavras são legíveis. 

3 = Severamente afetada, nem todas as palavras são legíveis. 

4 = A maioria das palavras não são legíveis. 

 

9. Cortando comida e manuseando utensílios 

 

0 = Normal 

1 = Um pouco lento e desajeitado, mas não necessita de ajuda. 

2 = Podem cortar a maioria das comidas, embora lento e desajeitado, necessita 

de alguma ajuda. 

3 = A comida é cortada por alguém, mas pode se alimentar lentamente. 

4 = Necessitam de completa ajuda para alimentar-se 

 

10. Vestir-se 

 

0 = Normal  

1 = Um pouco lento, mas não necessita de ajuda 

2 = Ocasionalmente necessita de ajuda para abotoar a camisa e para colocar 

os braços nas mangas 

3 = Necessita consideravelmente de ajuda, mas pode fazer algumas coisas 

sozinho; 
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4 = Dependente 

 

11. Higiene 

 

0 = Normal 

1 = Um pouco lento, mas não necessita de ajuda 

2 = Necessita de ajuda para tomar banho; ou é muito lento nos cuidados 

pessoais; 

3 = Necessita de ajuda para tomar banho, escovar os dentes, pentear os 

cabelos e ir ao banheiro. 

4 = Utiliza sondas ou outros utensílios. 

 

12. Virando-se na cama e ajeitando as roupas de cama 

 

0 = Normal 

1 = Um pouco lento e desajeitado, mas não necessita de ajuda; 

2 = Pode virar-se sozinho ou ajeitar os lençóis, mas com grande dificuldade; 

3 = Pode começar, mas não consegue virar-se ou ajustar os lençóis da cama 

sozinho; 

4 = Dependente 

 

13. Quedas (sem correlações com o “freezing”) 

 

0 = Nunca 

1 = Raramente sofre quedas 

2 = Ocasionalmente cai, menos que uma vez por dia. 

3 = Sofre quedas uma vez por dia. 

4 = Sofre quedas mais que uma vez por dia. 

 

14. “Freezing” quando caminha 

 

0 = Nunca 

1 = Raramente tem “freezing” quando caminha. 
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2 = Ocasionalmente tem “freezing” quando caminha. 

3 = Frequentemente tem “freezing”. Ocasionalmente sofre quedas devido ao 

“freezing”. 

4 = Frequentemente sofre quedas devido ao “freezing”. 

 

15.  Marcha 

 

0 = Normal 

1 = Leve dificuldade. Pode não oscilar os braços ou pode tender a arrastar as 

pernas. 

2 = Dificuldade moderada, pode necessitar de um pouco ou nenhuma 

assistência. 

3 = Distúrbio de marcha severo, necessita de assistência. 

4 = Não consegue caminhar absolutamente, sempre com assistência 

 

16. Tremor (queixa sintomática de tremor em qualquer parte do corpo) 

 

0 = Ausente 

1 = Fraco e infrequente 

2 = Moderado, incômodo para o paciente. 

3 = Severo, interfere em muitas atividades. 

4 = Acentuado, interfere na maioria das atividades. 

 

17. Queixas sensoriais relacionadas ao parkinsonismo 

 

0 = Nenhuma 

1 = Ocasionalmente possui torpor, sensação de formigamento, ou dor leve. 

2 = Frequentemente possui torpor, sensação de formigamento, ou dor; não-

angustiante; 

3 = Frequentemente possui sensações dolorosas; 

4 = Dor excruciante. 

 

III. Avaliação motora 
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18. Articulação da fala 

 

0 = Normal 

1 = Leve perda da expressão, dicção e ou volume. 

2 = Monótona, pronúncia indistinta mas entendível, moderadamente debilitada. 

3 = Severamente debilitada, dificuldade para entender. 

4 = Incompreensível 

 

19. Expressão Facial 

 

0 = Normal 

1 = Diminuição mínima da mímica facial 

2 = Leve, mas definitivamente apresenta uma diminuição anormal da 

expressão facial. 

3 = Diminuição moderada da mímica facial; lábios repartidos a maior parte do 

tempo. 

4 = Mascaramento ou fixação da face com severa ou completa perda da 

expressão facial. 

 

20. Tremor de repouso 

 

0 = Ausente 

1 = Leve e infrequentemente presente 

2 = Moderado em amplitude e persistência. Ou moderada em amplitude, mas 

presente intermitentemente. 

3 = Moderada em amplitude e presente a maior parte do tempo. 

4 = Severa em amplitude e presente a maior parte do tempo. 

 

 

21. Tremor de ação ou postural das mãos 

 

0 = Ausente 
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1 = Leve, presente com a ação. 

2 = Moderada em amplitude, presente com a ação. 

3 = Moderada em amplitude, com comprometimento das posturas e das ações. 

4 = Severa em amplitude, interferem na alimentação. 

 

22. Rigidez (Avaliado no movimento passivo das principais articulações, 

com o paciente relaxado e na posição setanda). 

 

0 = Ausente 

1 = Leve ou detectável apenas quando ativado por movimentos de espelho ou 

outros movimentos. 

2 = Leve a moderado. 

3 = Acentuado, facilmente realizam-se os movimentos de extensão. 

4 = Severo, realizam-se os movimentos de extensão com dificuldade. 

 

23. Teste index-index 

 

0 = Normal 

1 = Levemente devagar e/ou redução na amplitude. 

2 = Moderadamente debilitado. Fadiga definitiva e rápida.  Pode ocorrer 

ocasionalmente ocorrer interrupção do movimento. 

3 = Severamente debilitado. Freqüente hesitação para iniciar o movimento ou 

interrupção do movimento em curso. 

4 = Mau desempenho na execução da tarefa. 

 

24. Movimento das mãos (paciente abre e fecha as mãos em movimentos 

rápidos) 

 

0 = Normal 

1 = Levemente lento e/ou redução da amplitude. 

2 = Moderadamente debilitado. Fadiga definitiva e rápida.  Pode ocorrer 

ocasionalmente ocorrer interrupção do movimento. 
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3 = Severamente debilitado. Freqüente hesitação para iniciar o movimento ou 

interrupção do movimento em curso. 

4 = Mau desempenho na execução da tarefa. 

 

25. Movimentos rápidos e alternados das mãos (Movimento de prono-

supinação das mãos, movimentos de flexão e extensão, com maior 

amplitude possível, e com ambas as mão simultaneamente). 

 

0 = Normal 

1 = Levemente lento e/ou redução da amplitude. 

2 = Moderadamente debilitado. Fadiga definitiva e rápida.  Pode ocorrer 

ocasionalmente ocorrer interrupção do movimento. 

3 = Severamente debilitado. Freqüente hesitação para iniciar o movimento ou 

interrupção do movimento em curso. 

4 = Mau desempenho na execução da tarefa. 

 

26. Agilidade das pernas (paciente toca o chão com calcanhar em 

movimentos sucessivos, erguendo a perna. O movimento deve ser no 

mínimo três polegadas). 

 

0 = Normal 

1 = Levemente lento e/ou redução da amplitude. 

2 = Moderadamente debilitado. Fadiga definitiva e rápida.  Pode ocorrer 

ocasionalmente ocorrer interrupção do movimento. 

3 = Severamente debilitado. Freqüente hesitação para iniciar o movimento ou 

interrupção do movimento em curso. 

4 = Mal performance na execução da tarefa. 

 

27. Levantando da cadeira (paciente tenta levantar da cadeira com os 

braços cruzados na altura do peito). 

 

0 = Normal 

1 = Lento ou precisa de mais de uma tentativa. 
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2 = Empurra-se para cima com os braços. 

3 = Tenta e volta a posição e pode tentar mais de uma vez, mas levanta-se 

sem ajuda. 

4 = Não consegue levantar sem ajuda. 

 

28. Postura 

 

0 = Ereta normal 

1 = Não muito ereta. Leve postura fletida, pode ser normal em pessoas mais 

velhas. 

2 = Postura fletida moderadamente, definitivamente anormal, e pode ser 

levemente inclinada para um lado. 

3 = Postura severamente fletida com cifose, pode estar moderadamente 

inclinada para um lado. 

4 = Acentuada flexão com extremas anormalidades da postura. 

 

29. Marcha 

 

0 = Normal 

1 = Caminha lentamente, pode utilizar passos pequenos, mas não apressa os 

passos ou a impulsão. 

2 = Caminham com dificuldade, mas necessita de um pouco ou nenhuma 

assistência, pode ter agilidade, passos pequenos, ou impulsão. 

3 = Severo distúrbio de marcha, necessita de assistência. 

4 = Não pode caminhar sozinho de forma alguma, sempre necessita de 

assistência. 

 

30. Estabilidade postural (Resposta rápida, paciente com olhos abertos, 

posição ereta, e pés levemente afastados, previamente preparado, é 

empurrado pelos ombros no sentido antero-posterior). 

 

0 = Normal 

1 = Sofre retropulsão, mas recupera-se. 
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2 = Ausência de resposta postural, cairá se o examinador não segurar. 

3 = Muito instável, tende a oscilar espontaneamente. 

4 = Não conseguem ficar em pé sem assistência. 

 

31. Bradicinesia e hipocinesia corporal (combinação de lentidão, 

hesitação, decréscimo do balanço dos braços e pobreza de movimentos 

em geral). 

 

0 = Ausente 

1 = Lentidão mínima, dando ao movimento um caráter cauteloso, pode ser 

normal em algumas pessoas. Possível redução de amplitude. 

2 = Grau leve de lentidão e pobreza de movimentos que é definitivamente 

anormal. Alternativamente, alguma redução de amplitude. 

3 = Lentidão moderada, pobreza ou pequena amplitude de movimento. 

4 = Lentidão severa, pobreza e pequena amplitude de movimento. 
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ANEXO E- SCHWAB & ENGLAND 
(SCHWAB & ENGLAND, 1969) 

 

100%: Completamente independente. Capaz de realizar todas as atividades 

sem lentidão ou dificuldade. 

90%: Completamente independente. Capaz de realizar todas as atividades com 

algum grau de lentidão e dificuldade. Pode levar o dobro do tempo para realizar 

as atividades. Começa a perceber as dificuldades. 

80%: Completamente independente na maior parte das atividades. Leva o 

dobro do tempo. Ciente das dificuldades e lentidão. 

70%: Não completamente independente. Mais dificuldade em algumas tarefas. 

Pode levar de 3 a 4 vezes do tempo habitual. Pode perder a maior parte do dia 

nas atividades da vida diária.  

60%: Algum grau de dependência. Ainda pode fazer a maior parte das 

atividades, mas excessivamente lento e com muito esforço. Algumas tarefas 

são impossíveis.  

50%: Maior grau de dependência. Dificuldade com todas as tarefas. 

40%: Muito dependente. Pode fazer suas atividades; poucas sem auxílio.  

30%: Com esforço, e de vez em quando, consegue fazer algumas atividades. 

Necessita de muito auxílio. 

20%: Nada consegue sem auxílio. Pode necessitar pouco auxílio em algumas 

atividades. Seriamente inválido. 

10%: Totalmente dependente. Completamente inválido. 

0%: Não mantém funções vegetativas como deglutir, controle vesical e 

intestinal. Confinado à cama. 
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ANEXO F- VERSÃO BRASILEIRA DA BATERIA DE AVALIAÇÃO FRONTAL  
 

1. Similaridades (conceituação) 

“De que maneira eles são parecidos?” 

“Uma banana e uma laranja”. 

(Caso ocorra falha total: “eles não são parecidos” ou falha parcial: “ambas têm 

casca”, ajude o paciente dizendo: “tanto a banana quanto a laranja são...”; mas 

credite 0 para o item; não ajude o paciente nos dois itens seguintes). 

“Uma mesa e uma cadeira”. 

“Uma tulipa, uma rosa e uma margarida”. 

 

Escore: apenas respostas de categorias (frutas, móveis e flores) são 

consideradas corretas. 

(  ) 3 – Três corretas 

(  ) 2 –  Duas corretas 

(  ) 1 – Uma correta 

(  ) 0 – Nenhuma correta 

 

2. Fluência lexical (flexibilidade mental) 

“Diga quantas palavras você puder começando com a letra ‘S’, qualquer 

palavra exceto sobrenomes ou nomes próprios”. Se o paciente não responder 

durante os primeiros 5 segundos, diga: “por exemplo, sapo”. Se o paciente fizer 

uma pausa de 10 segundos, estimule-o dizendo: ”qualquer palavra começando 

com a letra ‘S’”. O tempo permitido é de 60 segundos. 

 

Escore (repetições ou variações de palavras [sapato, sapateiro], sobrenomes 

ou nomes próprios não são contados como respostas corretas). 

(  ) 3 – mais do que nove palavras; 

(  ) 2 – de seis à nove palavras; 

(  ) 1 – de três à cinco palavras; 

(  ) 0 – menos de três palavras. 

 

3. Série motora (programação) 

“Olhe cuidadosamente para o que eu estou fazendo”. 
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O examinador, sentado em frente ao paciente, realiza sozinho, três vezes, com 

sua mão esquerda a série de Luria “punho-borda-palma”. 

“Agora, com sua mão direita faça a mesma série, primeiro comigo, depois 

sozinho”. 

O examinador realiza a série três vezes com o paciente, então diz a ele/ela: 

“Agora, faça sozinho”. 

Escore 

(  ) 3 – paciente realiza seis séries consecutivas corretas sozinho; 

(  ) 2 – paciente realiza pelo menos três séries consecutivas corretas sozinho; 

(  ) 1 – paciente fracassa sozinho, mas realiza três séries consecutivas corretas 

junto com o examinador; 

(  ) 0 -  paciente não consegue realizar três séries consecutivas corretas 

sozinho mesmo com o examinador. 

 

4. Instruções conflitantes (sensibilidade a interferência) 

“Bata duas vezes quando eu bater uma vez”. 

Para ter certeza de que o paciente entendeu a instrução, uma série de três 

tentativas é executada: 1-1-1. “Bata uma vez quando eu bater duas vezes”. 

Para ter certeza de que o paciente entendeu a instrução, uma série de três 

tentativas é executada: 

2-2-2. O examinador executa a seguinte série: 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2. 

Escore 

(  ) 3 – Nenhum erro; 

(  ) 2 – Um ou dois erros; 

(  ) 1 – Mais de dois erros; 

(  ) 0 – o paciente bate como o examinador pelo menos quatro vezes 

consecutivas. 

 

5.Vai-não vai (controle inibitório) 

“Bata uma vez quando eu bater uma vez” 

Para ter certeza de que o paciente entendeu a instrução, uma série de três 

tentativas é executada: 1-1-1. 

“Não bata quando eu bater duas vezes”. 
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Para ter certeza de que o paciente entendeu a instrução, uma série de três 

tentativas é executada: 2-2-2. 

O examinador executa a seguinte série: 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2. 

Escore: 

(  ) 3 – Nenhum erro; 

(  ) 2 – Um ou dois erros; 

(  ) 1 – Mais de dois erros; 

(  ) 0 – o paciente bate como o examinador pelo menos quatro vezes 

consecutivas. 

 

6. Comportamento de preensão (autonomia ambiental) 

“Não pegue minhas mãos” 

O examinador está sentado em frente ao paciente. Coloca as mãos do 

paciente, com as palmas para cima, sobre os joelhos dele/dela. Sem dizer 

nada ou olhar para o paciente, o examinador coloca suas mãos perto das mãos 

do paciente e toca as palmas de ambas as mãos do paciente, para ver se 

ele/ela pega-as espontaneamente. Se o paciente pegar as mãos, o examinador 

tentará novamente após pedir a ele/ela: “Agora, não pegue minhas mãos”. 

Escore 

(  ) 3 - Paciente não pega as mãos do examinador. 

(  ) 2 -  Paciente hesita e pergunta o que ele/ela deve fazer. 

(  ) 1 - Paciente pega as mãos sem hesitação 

(  ) 0 - Paciente pega as mãos do examinador mesmo depois de ter sido 

avisado para não fazer isso. 
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ANEXO G -MINI- EXAME DO ESTADO MENTAL 
(FOLSTEIN et al., 1975) 

 

Orientação Temporal __/5 (que dia é hoje? Em que mês estamos? Em que ano 

estamos? Em que dia da semana estamos?);  

Orientação Espacial __/5 (em que local nós estamos? Que local é este aqui? 

Em que bairro nós estamos ou qual nome de uma rua próxima? Em que cidade 

nós estamos? Em que estado nós estamos? ); 

Memória Imediata __/3 (vaso, carro, tijolo); 

Cálculo __/5 (sete seriados: 100 – 7 =93; 93 – 7 =86; 86 – 7 =79; 79 – 7 =72; 

72 – 7 =65 ou MUNDO = O D N U M); 

Memória Evocação__/3 (vaso, carro, tijolo); 

Nomeação__/2 (relógio, caneta); 

Repetição__/1 (nem aqui, nem ali, nem lá);  

Comando __/3 (pegue este papel com a mão direita, dobre-o ao meio e 

coloque-o no chão) 

Leitura __/1                               “FECHE OS OLHOS” 

Frase __/1 (Alguma frase que tenha começo, meio e fim) 

Cópia Desenho  __/1 (2 pentágonos interseccionados – 10 ângulos – formando 

uma figura de 4 lados ou com 2 ângulos) 

 

TOTAL ___/30 
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ANEXO H - INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK 
(BECK et al., 1961) 

 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler 

cuidadosamente cada grupo, marque o campo próximo à afirmação, em cada 

grupo, que descreve melhor a maneira que você tem se sentido na última 

semana, incluindo hoje. Se várias afirmações em um grupo parecerem se 

aplicar igualmente bem, marque cada uma. Tome o cuidado de ler todas as 

afirmações, em cada grupo, antes de fazer a sua escolha.  

1) 

0= Não me sinto triste. 

1= Eu me sinto triste. 

2= Estou sempre triste e não consigo sair disto. 

3= Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar. 

 

2) 

0= Não estou especialmente desanimado quanto ao futuro. 

1= Eu me sinto desanimado quanto ao futuro. 

2= Acho que nada tenho a esperar. 

3= Acho o futuro sem esperança e tenho a impressão de que as coisas não 

podem melhorar. 

3) 

0= Não me sinto um fracasso. 

1= Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum. 

2= Quando olho para trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um monte de 

fracassos. 

3= Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso. 

 

4) 

0= Tenho tanto prazer em tudo como antes. 

1= Não sinto mais prazer nas coisas como antes. 

2= Não encontro um prazer real em mais nada. 

3= Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo. 
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5) 

0= Não me sinto especialmente culpado. 

1= Eu me sinto culpado grande parte do tempo. 

2= Eu me sinto culpado na maior parte do tempo. 

3= Eu me sinto sempre culpado. 

 

6) 

0= Não acho que esteja sendo punido. 

1= Acho que posso ser punido. 

2= Creio que serei punido. 

3= Acho que estou sendo punido. 

 

7) 

0= Não me sinto decepcionado comigo mesmo. 

1= Estou decepcionado comigo mesmo. 

2= Estou enjoado de mim. 

3= Eu me odeio. 

 

8) 

0= Não me sinto, de qualquer modo, pior que os outros. 

1= Sou crítico em relação a mim por minhas fraquezas ou erros. 

2= Eu me culpo sempre por minhas falhas. 

3= Eu me culpo por tudo de mau que acontece. 

 

9) 

0= Não tenho quaisquer idéias de me matar. 

1= Tenho idéias de me matar, mas não as executaria. 

2= Gostaria de me matar. 

3= Eu me mataria se tivesse oportunidade. 

 

10) 

0= Não choro mais do que o habitual. 

1= Choro mais agora do que costumava. 
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2= Agora, choro o tempo todo. 

3= Costumava ser capaz e chorar, mas agora não consigo, mesmo que o 

queira. 

 

11) 

0= Não sou mais irritado agora do que já fui. 

1= Fico aborrecido ou irritado mais facilmente do que costumava. 

2= Atualmente me sinto irritado o tempo todo. 

3= Não me irrito mais com as coisas que costumavam me irritar.  

 

12) 

0= Não perdi o interesse pelas outras pessoas. 

1= Estou menos interessado pelas outras pessoas do que costumava estar. 

2= Perdi a maior parte do meu interesse pelas outras pessoas. 

3= Perdi todo o meu interesse pelas outras pessoas. 

 

13) 

0= Tomo decisões tão bem quanto antes. 

1= Adio as tomadas de decisões mais do que costumava. 

2= Tenho mais dificuldade em tomar decisões do que antes. 

3= Não consigo mais tomar decisões. 

14) 

0= Não acho que minha aparência esteja pior do que costumava ser. 

1= Estou preocupado por estar parecendo velho ou sem atrativos. 

2= Acho que há mudanças permanentes na minha aparência que me fazem 

parecer sem atrativos. 

3= Acredito que pareço feio. 

 

15) 

0= Posso trabalhar tão bem quanto antes. 

1= Preciso de um esforço extra para fazer alguma coisa. 

2= Tenho que me esforçar muito para fazer alguma coisa. 

3= Não consigo mais fazer trabalho algum. 
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16) 

0= Consigo dormir tão bem como o habitual. 

1= Não durmo tão bem quanto costumava. 

2= Acordo um a duas horas mais cedo que habitualmente e tenho dificuldade 

em voltar a dormir. 

3= Acordo várias horas mais cedo do que costumava e não consigo voltar a 

dormir. 

 

17) 

0= Não fico mais cansado do que o habitual. 

1= Fico cansado com mais facilidade do que costumava. 

2= Sinto-me cansado ao fazer qualquer coisa. 

3= Estou cansado demais para fazer qualquer coisa. 

 

18) 

0= Meu apetite não está pior do que o habitual. 

1= Meu apetite não é tão bom quanto costumava ser. 

2= Meu apetite está muito pior agora. 

3= Não tenho mais nenhum apetite. 

 

19) 

0= Não tenho perdido muito peso, se é que perdi algum recentemente. 

1= Perdi mais de dois quilos e meio. 

2= Perdi mais de cinco quilos 

3= Perdi mais de sete quilos. 

Estou tentando perder peso de propósito, comendo menos: Sim__  Não__  

 

20) 

0= Não estou mais preocupado com minha saúde do que o habitual. 

1= Estou preocupado com problemas físicos, tais como dores, indisposição do 

estômago ou prisão de ventre. 
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2= Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar em outra 

coisa. 

3= Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar 

em qualquer outra coisa. 

 

21) 

0=Não notei qualquer mudança recente no meu interesse por sexo. 

1= Estou menos interessado por sexo do que costumava estar. 

2= Estou muito menos interessado em sexo atualmente. 

3= Perdi completamente o interesse por sexo. 
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ANEXO I - ESCALA DE ANSIEDADE DE BECK 
(BECK et al., 1988) 

 

Abaixo temos uma lista de sintomas comuns à ansiedade. Por favor, preencha 

cada item da lista cuidadosamente. Indique agora os sintomas que você 

apresentou durante a última semana incluindo hoje. Marque com um X os 

espaços correspondentes a casa sintoma. 

 

 0 1 2 3 

 Ausente Suave, 

não  me 

incomoda 

muito. 

Moderado, é 

desagradável 

mas consigo 

suportar 

Severo, 

quase não 

consigo 

suportar 

1. Dormência ou formigamento     

2. Sensação de calor     

3. Tremor nas pernas     

4. Incapaz de relaxar     

5. Medo de acontecimentos 

ruins 

    

6. Confuso ou delirante     

7.  Coração batendo forte e 

rápido 

    

8. Inseguro (a)     

9. Apavorado (a)     

10.  Nervoso (a)     

11.  Sensação de sufocamento     

12.  Tremor nas mãos     

13.  Trêmulo (a)     

14.  Medo de perder o controle     

15. Dificuldade de respirar     

16.  Medo de morrer     

17. Assustado (a)     

18.  Indigestão ou desconforto     
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abdominal 

19.  Desmaios     

20.  Rubor facial     

21.  Sudorese (não devido ao 

calor) 

    

 

 


