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RESUMO 

Crescentes evidencias indicam que a susceptibilidade genética contribui para a etiologia da 

doença de Parkinson esporádica (DP). Variações genéticas no gene SNCA, responsável pela 

codificação da alfa-sinucleína, foram bem estabelecidas através de estudos de linkage e GWAS. 

Estudos em todo o mundo encontraram associação positiva com polimorfismos de nucleotídeo 

único (SNPs) no gene SNCA e o aumento do risco para DP. Além disto, variações no SNCA 

podem influenciar características ou fenótipos da DP esporádica. Este estudo teve como 

objetivo investigar associações entre os SNPs no gene SNCA e a sintomatologia motora e não-

motora da DP em uma população brasileira.  206 sujeitos (grupo DP= 105 e grupo controle= 

101) participaram do estudo. Os pacientes com DP foram recrutados no ambulatório de 

neurologia do Hospital Onofre Lopes, na cidade de Natal (RN). Foram utilizados questionários 

e escalas para avaliar o histórico de saúde, fatores ambientais, aspectos motores (Hoehn & Yarh 

e Unified Parkinson´s Disease Rating Scale), funcionais (Schwab & England), cognitivos 

(Bateria de Avaliação Frontal e Mini-Exame do Estado Mental) e emocionais (Inventário de 

Depressão de Beck e Inventario de Ansiedade de Beck) dos participantes. Também foi coletada 

uma amostra de sangue para a realização da extração do DNA e posterior genotipagem dos 

SNPs rs11931074, rs356219, rs2583988, rs2736990. Quanto a avaliação clínica, o grupo DP 

apresentou comprometimento motor de moderado a severo associado a uma moderada redução 

da capacidade funcional. Os déficits cognitivos foram mais presentes nos sujeitos com baixa 

escolarização. Os sintomas depressivos e ansiosos foram evidenciados com maior frequência e 

gravidade no grupo DP. Os dados da genotipagem mostraram todos os SNP mais frequentes no 

grupo DP, e a associação dos SNPs rs356219, rs2583988, rs2736990 aumentando o risco para 

DP foi confirmada. Também foi encontrada uma associação dos alelos de risco com a DP de 

início precoce. T-rs2583988, G-rs356219 e C-2736990 foram significativamente mais 

frequentes nos pacientes com alterações cognitivas quando comparados aos controles com a 

mesma condição. Além disto, a presença de alterações cognitivas foi mostrou-se um fator 

preditivo para a DP em um modelo de regressão logística. Este estudo é o primeiro a demonstrar 

a associação de polimorfismos no gene SNCA em uma população da América do Sul. 

Palavras-chave: Doença de Parkinson; alfa-sinucleína; SNCA; polimorfismos; alterações 

clínicas.  



 

 

 

ABSTRACT 

Increasing evidence indicate that genetic susceptibility contributes to the etiology of sporadic 

Parkinson´s Disease (PD). Genetic variations in SNCA gene, which encodes alpha-synuclein 

protein, are already well established in linkage and GWAS studies. Worldwide studies have 

find positive association of single nucleotide polymorphism (SNP) in SNCA and the increase 

risk for PD. In addition, variants in SNCA can influence individual traits or phenotypes of 

sporadic PD. The present study investigated associations between SNPs in SNCA gene and 

motor and non-motor symptoms of PD in a Brazilian population. 206 subjects (PD group= 105 

and Control group = 101) participated in this study. The patients  with PD were recruited from 

the neurology clinic of Onofre Lopes University Hospital, in Natal (RN, Brazil). We used 

questionnaires and scales to evaluate the healthy history, environmental factors, motor (Hoehn 

& Yarh e Unified Parkinson´s Disease Rating Scale), functional (Schwab & England), cognitive 

(Frontal Assessment Battery and Mini Mental State Examination) and emotional (Beck 

Depression Inventory and Beck Anxiety Inventory) aspects of the subjects. We also collected 

a blood sample to DNA extraction and genotyping of SNPs rs11931074, rs356219, rs2583988 

and rs2736990. Regarding clinical assessment, the PD group presented motor impairment 

associated to a moderate decrease of functional capacity. The cognitive impairments were more 

evident in individuals with low education. Depressive and anxiety symptoms had a higher 

frequency and severity in PD group. All SNPs were more frequent in PD patients (p<0.05), and 

the associations of SNPs rs2583988, rs356219 and rs2736990 with increased PD risk were 

confirmed. The G-rs356219 and C-rs2736990 alleles had a significant higher frequency in 

patients with early onset PD. T-rs2583988, G-rs356219 and C-2736990 risk alleles were 

significantly more frequent in PD patients with cognitive impairments than controls in this 

condition. Furthermore, the presence of cognitive impairment was a predictor for PD in a 

logistic regression model. This study demonstrated for the first time an association of SNCA 

polymorphisms and PD in a South-American sample.  

Keywords: Parkinson’s disease; alpha-synuclein; SNCA; polymorphism; clinical outcomes. 
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1. APRESENTAÇÃO 

O envelhecimento populacional é um dos maiores desafios da saúde pública 

contemporânea e nos países em desenvolvimento esse fenômeno tem ocorrido de forma 

acentuada (Lima-costa & Veras, 2003). O processo de envelhecimento pode ser 

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

diversos fatores de risco, torna os indivíduos vulneráveis às doenças (Costa, Porto, & 

Soares, 2003).    

Dentre as enfermidades decorrentes do envelhecimento populacional, 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. 

Apesar de ser conhecida principalmente como uma doença de ordem motora, outros 

sintomas comumente se associam a DP como as alterações das funções cognitivas e 

emocionais (Ferrer et al., 2012; Kehagia, Barker, & Robbins, 2010a; Ponzoni & Garcia-

cairasco, 1995).  

Os eventos desencadeadores da morte neuronal presente na DP têm sido alvo das 

investigações científicas. Embora a grande maioria dos casos de DP sejam idiopáticos, 

mutações genéticas foram descobertas nas últimas décadas e relacionadas à etiologia da 

doença (Bozi et al., 2014; Krüger et al., 1998; Lesage & Brice, 2009; Zarranz et al., 2003). 

A primeira mutação patogênica descoberta em casos de DP familiar foi encontrada no 

gene SNCA, codificador da proteína alfa-sinucleína (Polymeropoulos et al., 1997). Desde 

então muitos outros genes e loci genéticos têm sido relacionados ao desenvolvimento de 

achados patogênicos típicos da DP como a formação dos corpos de Lewy ou outras 

síndromes de Parkinson familiar (Lee & Trojanowski, 2006). 

Atualmente, o diagnóstico da DP é realizado com base nos achados clínicos, em 

vista da ausência de marcadores biológicos. Na busca por estes marcadores, os testes 

genéticos despontam como potencial ferramenta para refinar o diagnóstico clínico através 
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da detecção de associações consistentes entre a doença e variações genéticas. Na era pós-

genômica, cresce o número de estudos investigando a  associação entre polimorfismos de 

nucleotídeo único (SNPs) e doenças neurodegenerativas (G. Pan et al., 2016; Simón-

Sánchez et al., 2009; Z. Wang et al., 2016; Zhao, Chen, Lee, & Chong, 2016), provendo 

bons indicadores de predisposição e auxiliando a compreensão das heterogeneidades nas 

manifestações clinicas. Desta forma, no presente estudo nós caracterizamos as principais 

manifestações clínicas da doença de Parkinson, a partir da avaliação dos aspectos motores 

e não-motores; apontamos os SNPs do gene SNCA mais frequentemente associados com 

a DP em diferentes populações e etnias; e identificamos as frequências alélicas e 

genotípicas de SNPs no gene SNCA na nossa amostra, assim como a associação destes 

SNPs com as manifestações clínicas, o histórico da doença e a exposição a fatores 

ambientais.  
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2. INTRODUÇÃO GERAL 

A Doença de Parkinson (DP) é o mais frequente distúrbio do movimento e a segunda 

doença neurodegenerativa mais comum (Lau & Breteler, 2006; Wirdefeldt, Adami, Cole, 

Trichopoulos, & Mandel, 2011). Foi primeiramente descrita como síndrome neurológica 

por James Parkinson, em 1817, recebendo a denominação de “paralisia agitante” e 

caracterizada pela presença de movimentos tremulantes involuntários, diminuição da 

força muscular, tendência à inclinação do corpo para frente e alterações na marcha (Fahn, 

2003; Goetz, 2011). Contudo, relatos históricos como textos indianos tradicionais de 

aproximadamente 1000 a.c. (Manyam, 1990) e fontes chinesas antigas (Zhang, Dong, & 

Román, 2006) também oferecem descrições que sugerem casos desta doença.  

Apesar da descrição de casos de início precoce, a incidência da DP aumenta com o 

envelhecimento, sendo a idade o fator de risco mais consistente para esta patologia (Lau 

& Breteler, 2006; Wirdefeldt et al., 2011). A DP afeta 1% da população mundial entre 50 

e 70 anos e o risco de desenvolvimento da doença é aumentado em cinco vezes após os 

70 anos (Hirtz et al., 2007)  

 

2.1 Fisiopatologia e quadro clínico da doença de Parkinson 

A DP é uma doença neurodegenerativa e progressiva que acomete principalmente os 

neurônios dopaminérgicos da substância negra, zona compacta (SNpc), resultando na 

redução dos níveis de dopamina (DA) na via dopaminérgica nigroestriatal. A perda de 50 

a 60% dos neurônios dopaminérgicos na SNpc, juntamente com possíveis disfunções nos 

neurônios dopaminérgicos remanescentes acarretam a redução de 60 a 70% nos níveis de 

DA no estriado (Sawada, Oeda, & Yamamoto, 2013). É a partir desta diminuição 

expressiva dos níveis de DA na via nigroestriatal que os sintomas motores, principal 
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caracterização da doença, se tornam evidentes (Marsden, 1990; Savica, Rocca, & 

Ahlskog, 2010).  

A DA possui afinidade por cinco subtipos principais de receptores metabotrópicos, 

organizados nas famílias D1 (subtipos D1 e D5) e D2 (subtipos D2, D3 e D4). Ambas as 

famílias de receptores dopaminérgicos possuem larga distribuição no estriado, com ações 

complexas sobre os neurônios espinhosos médios (neurônios de projeção) e efeitos 

opostos sobre a excitabilidade neuronal.  Os receptores da família D1 estão ligados à 

proteína G excitatória e possuem ação estimulante sobre enzima adenil-ciclase, levando 

ao aumento da produção de AMPcíclico e maior abertura dos canais de cálcio (Bedin & 

Ferraz, 2003). Já os receptores da família D2 estão ligados à proteína G inibitória, e ao 

serem estimulados causam a inibição da enzima adenil–ciclase, além da diminuição da 

entrada de cálcio e aumento da saída de potássio, resultando na redução da taxa de 

AMPcíclico e limitando a excitabilidade da célula (Bedin & Ferraz, 2003; Meyer & 

Quenzzer, 2005). 

Em condições normais, a aferência dopaminérgica nigral modula os efeitos 

glutamatérgicos dos impulsos corticoestriatais por meio da ativação da via direta através 

dos receptores do tipo D1 (excitatórios) e a simultânea inibição da via indireta, através 

dos receptores do tipo D2 (inibitórios) (Bedin & Ferraz, 2003; Ponzoni & Garcia-

cairasco, 1995). Na via direta, a ativação dos receptores D1 no estriado (EST) leva a 

excitação dos neurônios gabaérgicos que resultam na inibição dos núcleos de saída 

(substância negra, zona reticulada e globo pálido interno - GPi) e, consequente, 

desinibição do tálamo (TAL) e estimulação do córtex motor. Já na via indireta, a 

estimulação dos receptores D2 permite a atividade inibitória dos neurônios do globo 

pálido externo (GPe) sobre o núcleo subtalâmico (NST), reduzindo a estimulação deste 

último sobre os núcleos de saída (GPi), o que também leva a uma redução da atividade 
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inibitória sobre o tálamo. Na DP, a depleção da DA, causa a redução da atividade destas 

duas vias. Há então a diminuição da ativação da via direta e a redução da inibição da via 

indireta, resultando na ativação excessiva dos núcleos de saída e excessiva inibição do 

tálamo, diminuindo a atividade de suas aferências para o córtex motor, resultando nos 

sintomas motores (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Representação esquemática dos circuitos dos núcleos da base. O primeiro e 

segundo esquemas representam o funcionamento normal das via direta e indireta. O 

terceiro representa o desequilíbrio da neurotransmissão na doença de Parkinson. Flechas 

em azul representam projeções excitatórias e as em vermelho representam projeções 

inibitórias. Figura adaptada de Alexander e Crutcher (1990). Abreviaturas: SN – 

Substância negra, EST –Estriado, GPe –Globo Pálido externo, GPi – Globo Pálido 

interno, NST – Núcleo Subtalâmico, Dop – Dopamina, Glu – Glutamato. 

 

Clinicamente a DP é caracterizada pela presença de tremor, bradicinesia e rigidez 

muscular (Blonder & Slevin, 2011; Marsden, 1990; Wirdefeldt et al., 2011). Estes sinais 

e sintomas estão relacionados à perda progressiva da dopamina na via nigroestriatal e por 

isso respondem satisfatoriamente a terapia com levodopa (precursor da dopamina) e 

agonistas dopaminérgicos que visam restaurar a deficiência de dopamina (Fahn, 2003). 
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Com a progressão da doença, o paciente passa a apresentar sinais como postura fletida, 

perda dos reflexos posturais, instabilidade postural, episódios de congelamento e maior 

frequência de quedas (Ferrer et al., 2012). Estes achados costumam não responder a 

terapêutica com levodopa e acarretam em maior incapacidade (Fahn, 2003). 

Atualmente não há testes laboratoriais para diagnóstico da DP. O diagnóstico é 

definido seguindo achados clínicos, que apesar de não específicos, são os melhores 

preditores da DP como o início unilateral, tremor de repouso clássico e boa resposta a 

terapia com levodopa (Fahn, 2003). Sinais como a ausência de resposta a levodopa, 

tremor de repouso ausente, sintomas autonômicos acentuados, demência e quedas 

precoces podem direcionar o diagnóstico para outros tipos de parkinsonismo (Marsden, 

1990).  

Além das alterações motoras, pacientes com DP costumam apresentar manifestações 

não-motoras como disfunções psiquiátricas, cognitivas, sensoriais, do sono e autonômicas 

(Ferrer et al., 2012; Wood, Neumiller, Setter, & Dobbins, 2010). Alguns fatores são 

implicados no surgimento dessas alterações como 1) o enfraquecimento das conexões 

dopaminérgicas mesocorticais e mesocorticolímbicas devido a degeneração dos 

neurônios da área tegmentar ventral (Blonder & Slevin, 2011; Lindgren & Dunnett, 

2012); 2) a desregulação da circuitaria dos núcleos da base como a co-ativação do estriado 

ventral (núcleo accumbens e caudado ventral) e o lobo temporal medial (incluindo o 

hipocampo e amígdala) nas disfunções emocionais na DP (Blonder & Slevin, 2011), e 

ainda  3) a depleção de outras catecolaminas e da serotonina, tendo em vista a baixa  

resposta dos sintomas não-motores a terapias dopaminérgicas. Evidências sugerem que a 

disfunção das vias noradrenérgica (degeneração do locus ceruleus), serotonérgica 

(degeneração dos núcleos da rafe) e colinérgica (degeneração do núcleo basal de 
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Meynert) desempenham papéis importantes na etiologia dos sintomas não-motores 

(Suzuki et al., 2010). 

Entre as alterações não-motoras presentes na DP, os déficits cognitivos e distúrbios 

do humor, em destaque a ansiedade e depressão, têm se destacado devido a grande 

incidência, impacto negativo sobre a qualidade de vida e maiores índices de mortalidade.  

 

2.1.1. Alterações cognitivas na Doença de Parkinson 

A presença de déficits cognitivos em indivíduos com DP é um achado frequente, 

afetando mais de 85% de todos os pacientes após 15 anos de evolução (Wood et al., 2010) 

e risco de desenvolvimento demência em aproximadamente 30 a 40% dos pacientes 

(Emre, 2003). 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, 2010b) até a perda progressiva 

de memória e demência (Voon & Fox, 2007). 

 Na determinação de fatores de risco para as alterações cognitivas e demência na 

DP, a idade avançada de desenvolvimento da doença, a severidade dos sintomas motores 

e da depressão têm apresentado correlatos consistentes (Wirdefeldt et al., 2011; Wu et al., 

2012). 

A fisiopatologia dos déficits cognitivos na DP também está relacionada a redução 

da produção de dopamina pelos neurônios da SNpc, o que resulta em danos na 

neurotransmissão nas conexões frontoestriatais envolvidas nas funções cognitivas e 

aspectos dos comportamentos afetivos e motivacionais (Alexander, DeLong, & Strick, 

1986; Chudasama & Robbins, 2006). Este funcionamento anormal dos circuitos 
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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). 

O papel de variações genéticas nos déficits cognitivos da doença de Parkinson 

apresenta resultados escassos e inconsistentes. Uma recente meta-análise avaliou os 

efeitos de variantes previamente associadas a doença de Alzheimer em pacientes com a 

doença de Parkinson, demonstrando um maior risco de prejuízos cognitivos em pacientes 

acima de 70 anos carreadores do polimorfismo rs3851178 no gene PICALM (Barrett, 

Koeppel, Flanigan, Turner, & Worrall, 2016). Investigações dos genes associados aos 

níveis periféricos de ácido úrico (família SLC, LRRC, ABCG, entre outros) não 

encontraram impacto significativo sobre o risco de demência na DP (Gonzalez-Aramburu 

et al., 2014). Também não foram descritos associações significativas para variantes no 

gene SNCA (Cheng et al., 2016; G. Wang et al., 2016). 

 

2.1.2. Depressão 

Sintomas depressivos são os mais frequentes achados psiquiátricos em pacientes 

com DP, ocorrendo em cerca de 30 a 40% dos pacientes (Hoek et al., 2011; Reijnders, 

Ehrt, Weber, Aarsland, & Leentjens, 2008). Entre as manifestações clínicas da depressão 

na DP estão os déficits de memória, altos níveis de apatia, retardo psicomotor, 

pessimismo, irracionalidade, ideias suicidas sem comportamento suicida, irritabilidade, 

tristeza, baixos níveis de culpa e auto reprovação (Dissanayaka et al., 2011). Semelhante 

ao que ocorre com os sintomas motores, os sintomas depressivos podem apresentar 

variações de magnitude em decorrência dos níveis disponíveis de levodopa, tornando-se 

mais intensos nos períodos de menor efeito da droga (fase “off”) e mais brandos durante 

os períodos com maior resposta a medicação (fase “on”) (Poletti & Bonuccelli, 2012).  
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Clinicamente, inúmeros fatores podem estar associados com a depressão da DP 

como o início precoce de manifestação dos sintomas, períodos longos de acometimento 

da doença, aumento da severidade do comprometimento motor, redução da 

funcionalidade e medicação com ação dopaminérgica (Dissanayaka et al., 2011). 

A depressão na DP também parece estar relacionada à perda dos neurônios 

dopaminérgicos, porém o envolvimento de outros sistemas de neurotransmissão neste 

sintoma vem sendo reconhecido (Ferrer et al., 2012). Por exemplo, foi evidenciada a 

deposição dos corpos de Lewy em áreas do tronco cerebral como o núcleo da rafe 

(serotonérgico) e locus cerulleus (noradrenérgico), precedendo o comprometimento 

mesencefálico (Braak et al., 2003). A depressão é ainda citada como um importante fator 

de risco para a presença de prejuízos cognitivos (Chagas et al., 2014; Reijnders et al., 

2008).   

Alguns trabalhos já publicados encontraram regiões cromossômicas que contém 

genes importantes para os transtornos de depressão em humanos. No cromossomo 2 um 

locus de predisponibilidade para o desenvolvimento de depressão em mulheres (Zubenko 

et al., 2002). Além deste, outros estudos já revelaram loci para a depressão no 

cromossomo 7 (Nurnberger et al., 2001) e transtornos bipolares no cromossomo 3 

(Badenhop et al., 2002). Especificamente no que se refere a depressão na DP, estudos têm 

investigando a associação de polimorfismos no gene do transportador de serotonina (5-

HTTLPR) (Gao & Gao, 2014), no gene do BDNF (Val66met) (Cagni et al., 2016; Svetel 

et al., 2013) e no gene SNCA (Dan et al., 2016). 

 

2.1.3. Ansiedade 

A prevalência de distúrbios de ansiedade na DP é estimada entre 20 e 49%, sendo 

o transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, agorofobia e fobia social os 
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mais comuns. A ansiedade frequentemente coexiste com a depressão e os déficits 

cognitivos, particularmente com as disfunções executivas, que podem ter impacto 

negativo sobre a motivação (Gallagher & Schrag, 2012). 

Em termos biológicos, podemos definir ansiedade como um conjunto de respostas 

fisiológicas (aumento da atividade do sistema nervoso autonômico, taquicardia, sudorese) 

e comportamentais (aumento na vigília e na reatividade comportamental; esquiva) 

aumentadas que, em conjunto, protegem um indivíduo diante de uma situação 

potencialmente perigosa (Adamec, Blundell, & Collins, 2001; Belzung & Griebelb, 2001; 

Lang, Davis, & Ohman, 2000). Entretanto, estas respostas consideradas normais de cada 

indivíduo podem, na presença de fatores estressantes contínuos e de fatores de 

predisposição genética, desencadear os transtornos de ansiedade. 

Diversos estudos vêm sendo realizados com o objetivo de se elucidar as bases 

neurobiológicas dos transtornos de ansiedade. Uma das teorias neuroanatômicas vigentes 

propõe um papel crucial da formação hipocampal nos comportamentos relacionados à 

ansiedade (Gray & Mc Naughton, 2000), sendo que evidências experimentais vêm 

demonstrando o papel desta estrutura cerebral nos comportamentos relacionados aos 

transtornos de ansiedade (Kalisch et al., 2006; Nascimento & Carobrez, 2007). Da mesma 

maneira, o eixo HPA também vem sendo implicado na patogênese destes transtornos, 

tornando, assim, o hipotálamo uma área cerebral de grande interesse no campo de estudos 

da ansiedade (Leonardo & Hen, 2006).  

Regiões cromossômicas foram identificadas contendo genes importantes para os 

transtornos de ansiedade em humanos. No cromossomo 4 foi mapeado um locus que está 

relacionado à ansiedade (Middeldorp et al., 2008), no cromossomo 7 um locus para 

transtorno de pânico (Middeldorp et al., 2008) e no cromossomo 3 um locus para o risco 

de agorofobia (Gelernter et al., 2001). Na DP, a ansiedade tem sido associada a 
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polimorfismos para a neurotrofina GDNF (Kotyuk et al., 2013) e mutações no gene Parkin 

(Kägi et al., 2010), porém para o gene SNCA os estudos falharam em identificar 

associações (Dan et al., 2016; Guo et al., 2014)  

 

2.2. Patogênese da Doença de Parkinson: Fatores ambientais e 

predisposição genética 

A etiologia da DP não é completamente conhecida. Entretanto, a DP é principalmente 

caracterizada como um processo multifatorial no qual a combinação entre a predisposição 

genética e fatores tóxicos ambientais é apontada como importante fator etiológico para 

esta doença (Wirdefeldt et al., 2011). 

Fatores ambientais capazes influenciar a expressão da DP são difíceis de identificar. 

A associação da exposição a toxinas ambientais como fator de risco ao desenvolvimento 

da DP foi enfatizada em 1983 por Langston que descreveu que a administração sistêmica 

acidental da toxina o MPTP  desencadeou a sintomatologia da DP (Goedert, 2001; 

Langston, Irwin, Langston, & Forno, 1984). Atualmente, estudos epidemiológicos têm 

apontado a exposição ocupacional a pesticidas, herbicidas e metais pesados como fatores 

de risco para o desenvolvimento da DP, enquanto evidenciam o potencial protetor do 

tabagismo, consumo de café e da prática de atividade física (Andersen, 2004; Lau & 

Breteler, 2006; Wirdefeldt et al., 2011). 

A história familiar positiva também tem sido associada como forte fator de risco para 

a DP (Allam, Del Castillo, & Navajas, 2005). Cerca de 10 a 30% dos pacientes 

frequentemente relatam a presença de casos semelhantes na família o que reforça o papel 

de fatores genéticos na etiologia (Farrer, 2006; Lazzarini et al., 1994). Atualmente, já 

foram determinados 18 loci gênicos relevantes em casos de parkinsonismo familiar (Lau 
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& Breteler, 2006; Wirdefeldt et al., 2011), porém, estas mutações explicam apenas 10% 

de todos os casos da DP (Finsterer, 2011). 

A descoberta de mutações monogenéticas envolvidas na DP tem permitido atribuir o 

caráter hereditário da DP a mutações nos genes SNCA (PARK1), parkin (PARK2), DJ1 

(PARK7), e LRRK2 (PARK8), entre outros (Mouradian, 2002; Schapira, 2011). Tais 

mutações alteram a atividade de proteínas e, consequentemente, levam ao dano de 

processos celulares como dinâmica de lipídeos e vesículas (SNCA), sistema ubiquitina-

proteossomal (Parkin e UCHL1), vias de sinalização (LRRK2), estresse oxidativo e 

função mitocondrial (DJ1, PINK1, parkin), esta última, considerada um dos principais 

eventos envolvidos no processo patogênico da DP (Farrer, 2006). 

Além disto, a identificação dos genes ou loci responsáveis por formas hereditárias de 

DP têm fornecido explicações para a heterogeneidade na doença como: variações na idade 

de início da doença, taxa de progressão da doença e resposta ao tratamento (Farrer, 2006).  

Já para os casos de DP esporádicos, que representam a maioria dos casos de DP, a 

interação entre fatores genéticos e ambientais parece desempenhar um importante papel 

no início da doença (Lau & Breteler, 2006; Warner & Schapira, 2003). Estudos de 

associação genética (Genome-wide Association Studies – GWAS) têm apontado loci 

genéticos que contribuem para o risco da DP. Os dados são mais consistentes para os 

genes da proteína tau associada aos microtúbulos (MAPT), proteína quinase repetida rica 

em leucina (LRRK2) e alfa-sinucleína (SNCA) (Mata et al., 2011; Satake et al., 2009; 

Sharma et al., 2012; Simón-Sánchez et al., 2009). As variações genéticas no gene SNCA 

são as mais bem estabelecidas através de estudos de ligação genética (herança 

monogênica) e GWAS.  
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2.3. O papel da alfa-sinucleína e variações no gene SNCA na Doença de 

Parkinson 

A principal característica neuropatológica da DP é a presença dos corpos de Lewy 

nos neurônios nigrais remanescentes, inclusões citoplasmáticas formadas por deposição 

proteica ricas em alfa-sinucleína (Braak et al., 2003). Estas formações não estão restritas 

a substância negra, sendo também encontrados em regiões como o núcleo motor do nervo 

vago, hipotálamo, núcleo basal de Meynert, locus ceruleus, córtex cerebral, bulbo 

olfatório e no sistema autonômico (Gibb, Scott, & Lees, 1991; Goedert, 2001). A 

participação na formação dos corpos de Lewy evidencia as contribuições da alfa-

sinucleína para o processo neurodegenerativo da doença de Parkinson.  

A alfa -sinucleína é largamente expressa no sistema nervoso central (SNC), com 

particular abundância nos terminais pré-sinápticos. Consiste em uma proteína de 144 KB 

codificada pelo gene SNCA, localizado no cromossomo 4q22.1. O gene SNCA é formado 

por sete exons, dos quais cinco correspondem a regiões codificadoras. Já a sequência dos 

aminoácidos que compõe a proteína pode ser dividia em três regiões: uma região N-

terminal (anfipática), uma região central hidrofóbica (componente não-β-amidalóide) e 

uma região C-terminal (ácida) (Venda, Cragg, Buchman, & Wade-Martins, 2010). 

As funções da alfa-sinucleína ainda não estão completamente elucidadas. Na DP, a 

sua atividade sobre a transmissão dopaminérgica enfatizam o papel da proteína na 

etiologia da doença. São apontadas atividades da alfa-sinucleína sobre: 1) a regulação do 

metabolismo dopamina, interagindo com as enzimas tirosina hidroxilase (TH) e 

aminoácido L-aromático descarboxilase (AACD) (Perez et al., 2002); 2) a 

neurotrasmissão, envolvida no transporte de vesículas sinápticas para a zona ativa, 

reciclagem das vesículas e estocagem de neurotransmissores; 3) transporte 

transmembrana, pela regulação da atividade da proteína transportadora de dopamina 



27 

 

 

(DAT) (Venda et al., 2010). Além disso, a presença de genes mutantes de alfa-sinucleína 

provoca uma superexpressão da proteína e disfunção do sistema ubiquitina-proteossoma, 

resultando em um processo de intoxicação celular e aumento do estresse oxidativo (KOO 

et al., 2008).   

As primeiras evidencias do envolvimento do gene SNCA na DP vieram nos anos 90, 

com a identificação de três mutações missense (A53T, A30P, E46K) em diferentes 

famílias em países da Europa (Krüger et al., 1998; Lesage & Brice, 2009; Zarranz et al., 

2003). Duplicações e triplicações do locus SNCA também têm sido associadas com a DP 

autossômica dominante de forma que o grau da superexpressão da proteína parece se 

correlacionar com a severidade da doença. 

Estudo realizados em diferentes países (China, Rússia, Alemanha, Estados Unidos, 

Japão, Espanha e Itália) investigaram SNPs no gene SNCA, conseguindo indicar 

variações capazes de modular a susceptibilidade para a DP esporádica (Brockmann et al., 

2013; Emelyanov et al., 2013; F. Pan et al., 2013). Apesar da relevância dos achados, 

dados sobre este tipo de análise são escassos na população brasileira, salientando a 

importância de incluir este tipo de investigação no estudo genético da DP. 

Os SNPs no SCNA parecem participar da etiologia da DP desencadeando alterações 

em mecanismos como mudanças nos níveis de transcrição, regulação de splicing 

alternativo ou variação da estabilidade do RNAm através dos mecanismos pós-

transcricionais (Venda et al., 2010).   
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

Investigar as associações entre polimorfismos de nucleotídeo único no gene alfa-

sinucleína (SNCA) e a manifestação da sintomatologia motora e não-motora da doença 

de Parkinson.  

 

3.2. Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos foram organizados sob a forma de capítulos, cada um 

originando um artigo científico. 

3.2.1. Capítulo 1: Avaliar a frequência e caracterizar a sintomatologia 

motora e não-motora (ansiedade, depressão e alterações 

cognitivas) na doença de Parkinson em uma amostra brasileira; 

3.2.1.1. Investigar as associações da sintomatologia motora e 

não-motora com aspectos clínicos da doença (idade de 

início, histórico familiar, tempo de doença, etc.) na 

população estudada. 

3.2.2. Capítulo 2: Revisar a literatura para os principais polimorfismos de 

nucleotídeo único (SNPs) analisados no gene alfa-sinucleína 

(SNCA) em diferentes populações; 

3.2.2.1. Levantar quais SNPs já mostraram associação 

significativa com a DP e com aspectos clínicos 

específicos da doença.   

3.2.3. Capítulo 3: Investigar a associação de SNPs no gene SNCA com a 

sintomatologia motora e não-motora (ansiedade, depressão e 

alterações cognitivas) da doença de Parkinson em uma amostra 
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brasileira; 

3.2.3.1. Explorar associações entre os SNPs e os fatores 

ambientais contribuindo para a modificação do risco da 

doença a partir da amostra estudada. 
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4. Capítulo 1: 

Caracterização do perfil clínico da doença de Parkinson em 

uma amostra do estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 
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RESUMO 

A doença de Parkinson é historicamente caracterizada como um distúrbio motor, porém 

sabe-se atualmente que esta doença está frequentemente associada a presença de 

alterações cognitivas e distúrbios do humor como a depressão e a ansiedade. Este estudo 

teve como objetivo avaliar a frequência das alterações motoras e não-motoras em 

pacientes com DP, bem como as associações entres os sintomas e os demais aspectos da 

doença em uma amostra brasileira. Participaram do estudo 105 pacientes com DP e 101 

sujeitos controles atendidos no Hospital Universitário Onofre Lopes, na cidade de Natal, 

Rio Grande do Norte. Questionários padronizados foram utilizados para a avaliação dos 

aspectos motores, cognitivos e emocionais. No grupo DP foi identificado um 

comprometimento motor de moderado a severo associado a uma moderada redução da 

capacidade funcional. Os déficits cognitivos foram mais presentes nos sujeitos com baixa 

escolarização. Os sintomas depressivos e ansiosos foram evidenciados com maior 

frequência e gravidade no grupo DP. Além disto, nossos dados indicam uma 

heterogeneidade na manifestação dos sintomas de acordo com a idade de início da doença, 

com os sujeitos com início precoce da doença apresentando maior severidade dos 

sintomas e progressão. Os resultados deste estudo confirmam a presença de sintomas 

motores e não-motores nos pacientes com DP e sugerem a idade de início da doença e a 

presença de alterações cognitivas e depressão como importantes previsores da severidade 

da doença.  

Palavras-chaves: Doença de Parkinson; Início precoce; sintomas motores; disfunções 

cognitivas; depressão; ansiedade.  
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INTRODUÇÃO 

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

entre os idosos (Lau & Breteler, 2006).  A redução dos níveis de dopamina devido a morte 

progressiva dos neurônios dopaminérgicos na substância negra pars compacta resulta na 

manifestação dos sintomas motores típicos da doença: tremor de repouso, bradicinesia 

rigidez e instabilidade postural (Savica et al., 2010). Geralmente, os sintomas têm início 

assimétrico e apresentam boa resposta à terapia com levodopa (Goetz, 2011). Com a 

progressão da doença, surgem outros sinais como postura fletida, perda dos reflexos 

posturais, episódios de congelamento e maior frequência de quedas, responsáveis pelo 

aumento da incapacidade funcional (Ferrer et al., 2012).  

O processo neurodegenerativo é também observado em outros sistemas de 

neurotransmissão, afetando as vias de transmissão noradrenérgica, serotonérgica e 

colinérgica (Kehagia et al., 2010a). Os danos nestas vias podem ser evidenciados 

clinicamente pela a manifestação de alterações não-motoras disfunções psiquiátricas, 

cognitivas, sensoriais, do sono e autonômicas que não respondem satisfatoriamente as 

terapias dopaminérgicas (Ferrer et al., 2012; Wood et al., 2010).  

Evidencias crescentes sugerem que déficits não-motores antecedem o aparecimento 

dos déficits motores e podem representar um importante previsor da doença. Fatores 

como sexo e idade de início da doença também têm sido associados com maior taxa de 

progressão e mortalidade na DP (Brockmann et al., 2013).  

 A prevalência de déficits cognitivos na DP varia largamente, com taxas de 8% a 

93%, assim como a intensidade das manifestações clínicas que vão desde a presença de 

disfunções executivas e déficits de memória até a demência. O transtorno cognitivo leve 

está presente em 20% a 57% dos pacientes nos primeiros 3 a 5 anos após o diagnóstico 

da DP e é indicado como um importante previsor para demência (Kehagia et al., 2010a). 
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Condições neuropsiquiátricas como depressão, ansiedade, disforia e pânico também estão 

frequentemente associados a DP, com 61% a 88% dos pacientes relatando pelo menos 

um sintoma destes sintomas (Lauterbach, 2004). Apesar da ansiedade e depressão 

poderem ocorrer de forma isolada na DP, frequentemente manifestam-se juntas, 

contribuindo para uma maior incapacidade funcional, menor qualidade de vida e declínio 

físico e cognitivo (Brown et al., 2011).  

A larga variação na prevalência dos sintomas não-motores na DP pode ser explicada 

pelo frequente subdiagnóstico dessas comorbidades quanto pelas características da 

população estudada. Reconhece-se que aspectos sociais e culturais exercem influência 

sobre a manifestação de transtornos do humor e cognitivos na população geral (Machado, 

Ribeiro, Leal, & Cotta, 2007; Pinho, Custódio, & Makdisse, 2009; Santos & Kassouf, 

2007). Além disso, ressalta-se o caráter multifatorial da DP, com a participação de fatores 

genéticos e ambientais na etiologia da doença (Wirdefeldt et al., 2011). Desta forma, 

divergências nestes aspectos reduzem a compatibilidade da generalização de dados 

epidemiológicos entre estudos realizados em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, 

ou ainda entre as diferentes regiões brasileiras. Este estudo teve como objetivo avaliar a 

frequência das alterações motoras e não-motoras em pacientes com DP, bem como a 

associações entres os sintomas e os demais aspectos clínicos da doença. 

 

MÉTODO 

Sujeitos  

Os participantes dos grupos Doença de Parkinson (DP) e Controle (CTR) foram 

recrutados no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) na cidade de Natal (RN) 

durante o período de junho de 2013 a novembro de 2014. Todos os pacientes com DP 

foram diagnosticados por um neurologista especialista em distúrbios do movimento, 

seguindo os critérios recomendados pelo Banco de Cérebro da Sociedade de Parkinson 
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do Reino Unido (HUGHES et al., 1992). Foram selecionados 105 pacientes com DP (73 

homens e 32 mulheres) e 101 indivíduos para o grupo Controle (68 homens e 33 

mulheres), estes sem doença neurológica ou outra comorbidade clínica que 

impossibilitasse a aplicação dos questionários, pareados por faixa etária e gênero ao grupo 

dos pacientes. As características sócio-demográficas da amostra estão apresentadas na 

tabela 1. O estudo teve a aprovação do comitê de ética do HUOL (Nº de protocolo 

04261012.5.1001.5292) e todos os participantes do estudo assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

 

Avaliação Clínica 

A função motora foi avaliada pela escala Unified Parkinson’s Disease Rating 

Scale (UPDRS) dimensões I, II e III; e o estágio de progressão da doença foi definido 

pela Escala de Hoehn e Yahr (HY). O comprometimento das atividades da vida diária 

(capacidade funcional) foi avaliado pela escala de Schwab e England (SE). As funções 

cognitivas foram avaliadas pelo Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) e pela Bateria 

de avaliação frontal (BAF). Para a investigação dos sintomas depressivos e ansiosos 

foram utilizados os Inventários de Depressão (IDB) e Ansiedade (IAB) de Beck. A 

presença de depressão e ansiedade foi determinada a partir da aplicação dos pontos de 

corte sugeridos na literatura: 10 pontos para IDB e IAB (Beck, Steer, & Garbin, 1988; 

Julian, 2011). Para a alterações cognitivas, os pontos de corte do MEEM foram definidos 

a partir dos anos de escolarização: 20 pontos para não escolarizados, 25 pontos para 1 a 

4 anos, 27 pontos para 5 a 8 anos e 28 pontos para 8 ou mais anos de estudo (Brucki, 

Nitrin, Caramelli, Bertolucci, & Okamoto, 2003). 

Análise estatística 
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Análises não-paramétricas foram utilizadas devido à ausência de normalidade na 

distribuição dos dados. Os dados foram apresentados como mediana, valor máximo e 

mínimo para variáveis contínuas ou em porcentagens para variáveis categóricas. O teste 

de Mann Whitney foi utilizado para  comparar dados demográficos e clínicos entre 

pacientes e controles, e o teste de qui-quadradado para comparação das frequências. 

Análise de regressão logística foi empregada para identificar previsores das 

manifestações clínicas (comprometimento motor, alterações cognitivas, ansiedade e 

depressão) e a análise de conglomerados (Cluster) foi utilizada para formação de 

subgrupos com características semelhantes entre os pacientes com DP. Todas as análises 

estatísticas foram realizadas utilizando o software SPSS versão 22.0. Valores de p <0,05 

foram considerados significativos. 

 

RESULTADOS 

Histórico da doença de Parkinson 

A idade média de início dos sintomas da DP foi de 55,7 (±11,9) anos (tabela 1), 

sem diferenças entre homens e mulheres, com a média de duração da doença de 8,80 

(±5,78) anos. Em 35,2% dos pacientes a doença teve início antes dos 50 anos (doença de 

Parkinson de início precoce -DPIP). O tremor foi citado como o sintoma inicial da DP 

por 69,3% dos participantes, seguido pela bradicinesia (16,8%). 45 pacientes (42,9%) dos 

pacientes relataram a presença de casos semelhantes na família, mas não necessariamente 

diagnosticados. Os principais fármacos utilizados pelos pacientes eram: Levodopa 

(precursor da dopamina), Entacapone ® (inibidor da COMT), Sifrol ® (agonista 

dopaminérgico) e Mantidan ® (mecanismo de ação desconhecido). Foi relatado o uso de 

ansiolíticos (19% dos pacientes) e antidepressivos (11,4% dos pacientes) no grupo DP. 
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Tabela 1. Dados demográficos e histórico de saúde dos participantes 

  
Grupo DP 

(n = 105) 

Grupo Controle 

(n = 101) 

Idadea 64,42 ± 11,69 62,98 ± 10,04 

Escolaridade (%)   

   Não alfabetizado 10,5 16,8 

   Ensino fundamental 34,3 34,7 

   Ensino médio 15,2 10,9 

   Ensino superior 35,3 35,6 

Idade de início dos sintomasa 55,70 ± 11,90 - 

DPIP (<50 anos) (%) 37 (35,2) - 

Tempo da doença (anos)a 8,80 ± 5,78 - 

História familiar (%) 45 (42,9) - 

DPIP: doença de Parkinson de início precoce 
a Dados apresentados na forma de média e desvio-padrão 

 

Avaliação Motora 

A pontuação mediana dos participantes do grupo DP na escala Hoehn e Yahr (HY) 

foi de 3 pontos (tabela 2). 54 participantes do grupo DP (53%) apresentaram-se em um 

dos três últimos estágios da escala (pontuações de 3 a 5) indicando comprometimento 

moderado da DP. A pontuação mediana dos participantes do grupo DP na Unified 

Parkinson’s Disease Rating Scale (UDPRS total) foi de 44,0 com escores variando de 7 

a 103 pontos [1;103], demonstrando o comprometimento significativo de todas as 

dimensões da escala quando comparada ao grupo controle (3,0 [0;34]) [U= 101,00, 

p<0,001] (tabela 2). Na primeira dimensão “Estado mental, comportamento e 

disposição”, o grupo controle apresentou pontuação significativamente maior que o grupo 

DP [U= 3955,00, p=0.006]. Nesta dimensão, 36% dos participantes do grupo DP 

relataram episódios de depressão e 28,7% queixaram-se de perda de memória e/ou 

dificuldade no manuseio de problemas.  
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Tabela 2. Dados da avaliação da função motora do grupo Doença de Parkinson e Controle 

Escalas Dimensões Grupo DPa Grupo Controlea pb 

HY  3,0 [1;5] -- -- 

UPDRS  

I 1,0 [0;4] 2,0 [0;11] 0,006 

II 20,0 [3;45] 0,0 [0;12] <0,001 

III 19,0 [0;50] 0,0 [0;19] <0,001 

Total 44,0 [7;103] 3,0 [0;34] <0,001 

SE  70 [10;90] 100 [60;100] <0,001 

HY= Escala de Hoehn e Yahr; UPDRS =Unified Parkinson´s Disease Rating Scale; 

SE= Escala de Schwab and England. 
aDados expostos em mediana, valor máximo e mínimo 
bValor de p obtido através dos Testes de Mann Whitney  

 Na segunda dimensão “Atividades da vida diária”, os participantes do grupo DP 

apresentaram comprometimento significativo da funcionalidade quando comparado ao 

grupo controle [U= 82,50, p<0,001]. Entre as atividades avaliadas, os participantes 

relataram enfrentar maiores dificuldades na linguagem (43,6%), escrita (67,4%), ao 

vestir-se (56%) e durante a alimentação (53,4%). Na dimensão “Avaliação motora”, o 

grupo DP apresentou comprometimento significativamente maior das funções motoras 

[U= 181,00, p<0,001]. Os principais achados no grupo DP foram: alterações posturais 

típicas da DP (46,4%), prejuízos na fala (84%), presença de tremor (78%), rigidez leve a 

severa (45%) e necessidade de assistência para a locomoção (51,5%).  

 A escala de Schwab e England (SE) indicou uma redução de 30% da 

independência funcional dos indivíduos no grupo DP que foi significativamente maior 

quando comparado ao grupo controle [U = 296,00, p<0,001].  O teste de correlação de 

Sperman demonstrou forte correlação positiva do UDPRS apresentou forte correlação 

com os escores de HY (r= 0,749) e SE (r=-0,854). 

 

Avaliação cognitiva 
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Não foram encontradas diferenças significativas entre os escores do grupo DP e 

controle na avaliação das funções executivas BAF quando toda a amostra foi considerada 

em conjunto [U= 4028,50, p = 0,063] (tabela 3). Porém, na estratificação dos participantes 

por escolaridade, os indivíduos do grupo DP não escolarizados ou com baixa 

escolarização apresentaram pontuações significativamente menores quando comparadas 

ao grupo CTR de mesmos níveis educacionais [U= 30,50, p<0,011; U=398,00, p= 0,027, 

respectivamente].   

Na avaliação das funções cognitivas pelo MEEM, também não foi encontrada 

diferença significativa entre as pontuações do grupo DP e o grupo controle [U= 4099,00, 

p= 0,097] (tabela 3). Conduto, de forma semelhante à BAF, a divisão dos participantes 

por nível de escolaridade indicou pontuações significativamente menores dos indivíduos 

com baixo nível de escolaridade no grupo DP em comparação ao grupo controle 

[U=336,50, p<0,003] (tabela 3).  

Tabela 3. Dados da avaliação das funções cognitivas do grupo Doença de Parkinson (DP) 

e Controle. 

Escalas Escolarização Grupo DPa Grupo 

Controlea pb 

MEEM 

N total 23.0 [10;30] 25.0 [8.;30] 0,097 

Não alfabetizado 21.0 [10;25] 22.0 [ 8;29] 0,187 

Baixa 21.0 [11;27] 25.0 [19;30] 0,003 

Média 26.0 [12;29] 25.0 [15;30] 0,904 

Alta 26.0 [11;30] 25.0 [13;30] 0,667 

 
Presença de alterações 

cognitivas (%) 
56.6 57.9 0,852 

BAF 

N total 11.0 [2;18] 11.0 [2;18] 0,063 

Não alfabetizado 6,0 [2;11] 8,0 [4;16] 0,011 

Baixa 7,0 [2;16] 9;0 [4;18] 0,027 

Média 13,0 [2;16] 12,0 [2;18] 0,790 

Alta 13,0 [2;16] 14,0 [3;18] 0,279 

MEEM= Mini-Exame do Estado Mental; BAF= Bateria de Avaliação Frontal 
aDados expostos em mediana, valor máximo e mínimo 
bValor de p obtido através dos Testes de Mann Whitney ou Qui-quadrado para 

frequências. 
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O teste de qui-quadrado não indicou diferenças significativas entre a frequência de 

alterações cognitivas no grupo DP (56,6%) e grupo controle (57,9%) [X2(1)= 0,035, 

p=0,852]. 

Avaliação do estado emocional 

O grupo DP apresentou pontuações no IDB [U=1857,50, p<0,001] e frequência 

de depressão [X2(1) = 40,791, p<0,001] (tabela 4) significativamente maiores quando 

comparado ao grupo controle. A estratificação dos participantes por sexo mostrou 

diferenças significativas entre os grupos, mas não dentro dos grupos, indicando o efeito 

do fator doença e não do fator sexo sobre os sintomas depressivos.   

Tabela 4. Dados da avaliação dos sintomas depressivos e ansiosos no grupo Doença de 

Parkinson (DP) e Controle. 

Escala 
 Pontuação 

Pb 
 Grupo DPa Grupo 

Controlea 

IDB 

N total 14,0 [2;47] 5,0 [0;47] <0,001 

Homens 13,0 [2;33] 4,0 [0;23] <0,001 

Mulheres 18,0 [2;47] 7,0 [0;47] <0,001 

Presença de Depressão (%) 74,7 29,0 <0,001 

IAB 

N total 16,0 [0;47] 7,0 [0;37] <0,001 

Homens 14,5 [0;37] 4,0 [0;33] <0,001 

Mulheres 16,0 [0;47] 12,0 [0;37] 0,03 

Presença de Ansiedade (%) 72,6 36,0 <0,001 

IDB= Inventário de Depressão de Beck; IAB= Inventário de Ansiedade de Beck 
aDados expostos em mediana, valor máximo e mínimo 
bValor de p obtido através dos Testes de Mann Whitney ou Qui-quadrado para 

frequências. 

  

De forma semelhante, na avaliação da ansiedade pelo IAB, o grupo DP apresentou 

frequência de ansiedade [X2(1)= 26,306, p <0,001] e pontuações [U= 2548,00, p<0,001] 

significativamente maiores que o grupo controle, sendo também observada a diferença 
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entre os grupos quando realizada a estratificação dos participantes pelo sexo (homens: 

U=966,50, p<0,001; mulheres:  U=324,00 p=0,030).  

 

Figura 1. Frequência (%) da gravidade de depressão (A) e ansiedade (B) nos participantes 

do estudo estratificados por grupo (controle e doença de Parkinson) e sexo (homens e 

mulheres).  

 

Análises mais detalhadas demonstraram maior gravidade dos sintomas 

depressivos [X2(3)= 43,350, p<0,001] e ansiosos [X2(3)= 27,870, p<0,001] no grupo DP, 

especialmente nas mulheres (Figura 1). 

Tabela 5. Escores da avaliação cognitiva (Mini-exame do estado mental e bateria de 

avaliação frontal) e emocional (Inventário de depressão e ansiedade de Beck) de acordo 

com a progressão da doença de Parkinson. 

 
MEEM BAF IDB IAB 

Baixa progressãoa 25,50 [14;30] 11,00[2;16] 12,00 [2;36] 11,50[0;31] 

Alta progressãob 22,00 [10;29] 22,00 [2;16] 20,00 [5;47] 21,00[0;47] 

pc <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

MEEM= Mini-Exame do Estado Mental; BAF= Bateria de Avaliação Frontal; IDB= 

Inventário de Depressão de Beck; IAB= Inventário de Ansiedade de Beck 
aEstágio de Hoeh e Yarh menor ou igual que 2,5 
bEstágio de Hoeh e Yarh maior ou igual a 3 
CValor de p obtido através dos Testes de Mann Whitney 

Ao avaliar a repercussão da progressão da doença sobre os sintomas não motores, 

observou-se escores do MEEM, BAF, IDB e IDA significativamente mais elevados nos 

pacientes em estágios mais avançados de progressão da doença (tabela 5). Já a avaliação 



42 

 

 

do efeito da idade de início da doença sobre a manifestação dos sintomas motores e não-

motores apesar de apontar maiores pontuações nas avaliações motora (HY e UPDRS) e 

emocional (IDB e IAB) no grupo DPIP, apenas a pontuação do foi IAB estatisticamente 

significativa [U= 725,50, p= 0,02], sugerindo um maior grau de ansiedade nesses sujeitos 

(tabela 6). 

Tabela 6. Comparação das pontuações nas avaliações motoras e não-motora a partir da 

idade de início da doença (precoce ou tardia).  

 HY UPDRS MEEM BAF IDB IAB 

DPIP 3 [1;5] 49,50 [12;85] 25,0 [17;19] 11,0 [2;16] 18,0 [7;47] 18,0 [4;40] 

DPIT 3 [1;5] 39 [1;103] 23 [10;30] 9,5 [2;16] 12,5 [2;41] 13,0 [0;47] 

p 0,761 0,178 0,327 0,075 0,089 0,020 

DPIP= Doença de Parkinson de início precoce; DPIT= Doença de Parkinson de início 

tardio  

Na análise de regressão logística, o escore do MEEM, a presença de sintomas 

depressivos e o início precoce da doença foram indicados com previsores significativos 

do comprometimento motor na DP (avaliado pelo UPDRS) (Tabela 7). 

 Tabela 7. Modelo de regressão logística para comprometimento motor na Doença de 

Parkinson. 

 B D.P Wald p OR 95%IC 

DP Início Precoce 1,086 0,548 3,933 0,047 2,96 1,01 - 8,67 

Presença de Depressão 1,470 0,701 4,394 0,036 4,34 1,10 -17,19 

Escore do MEEM -0,267 0,070 14,709 <0,001 0,76 0,66 – 0,87 

OR= odds ratio; IC= intervalo de confiança; DP= doença de Parkinson; MEEM= Mini-

exame do estado mental 

Por fim, a análise de conglomerados (tabela 8) identificou entre os pacientes três 

subgrupos com características distintas: Grupo 1) reuniu 32 pacientes com idade de início 

mais precoce (média de 44,37 anos) e maior progressão da doença; Grupo 2) reuniu 23 

pacientes com maior gravidade de sintomas depressivos e ansiosos e alta progressão; e 

Grupo 3) reuniu 38 indivíduos com início da DP mais tardio (média de 65,73 anos) e 

maior preservação dos aspectos emocionais e cognitivos, e menor progressão da doença.  
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Tabela 8. Características dos grupos formados pela análise de conglomerados (Cluters) 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Idade de Início da DP Precoce Média Tardia 

MEEM Alto Médio Alto 

IDB Médio Alto Baixo 

IAB Médio Alto Baixo 

Progressão Alta Alta Baixa 

n (93/105) 32 23 38 

MEEM= Mini-exame do Estado Mental; IDB= Inventário de Depressão de Beck; IAB= 

Inventário de Ansiedade de Beck 

 

DISCUSSÃO 

O presente estudo apresenta o perfil clínico de uma amostra de pacientes portadores 

da DP, recrutados em uma unidade de atendimento na cidade de Natal, Rio grande do 

Norte. Para isso, caracterizamos aspectos da sintomatologia da doença de Parkinson 

através da aplicação de escalas clínicas. Os resultados obtidos corroboram os dados da 

literatura que apontam a presença de sintomas motores e não motores na doença de 

Parkinson.  

A manifestação dos sintomas motores são os aspectos de maior evidência na DP e 

são os responsáveis por direcionarem os pacientes as unidades de atendimento médico. O 

tremor, principal característica da DP, foi relatado na maioria dos casos como o sintoma 

inicial da doença e também como importante fator limitante para as atividades da vida 

diária (AVDs). A performance do grupo DP no UDPRS foi semelhante a encontrada em 

estudos com amostras brasileiras (Barbieri et al., 2012; Carod-Artal, Vargas, & Martinez-

Martin, 2007), americana (Tröster, Stalp, Paolo, Fields, & Koller, 1995), chinesa  (Chen 

et al., 2015) e húngara (Hobson & Meara, 2015). A relação entre o prejuízo da realização 

das AVDs e a gravidade das limitações motoras pôde ser evidenciado através da forte 

correlação entre as escalas Hoehn & Yahr e Schwab & England; essa relação é reforçada 

pelos achados de Barbieri et al (2012) em que aspectos da capacidade funcional como 

equilíbrio, coordenação, força e resistência reduzem com a severidade da doença 
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(determinadas pelas escalas UPDRS e HY) e impactam negativamente sobre a 

performance nas AVDs. 

Apesar da DP ser principalmente caracterizada como uma desordem motora, os 

sintomas não-motores como déficits cognitivos e depressão apresentam alta prevalência 

(Kehagia et al., 2010a; Reijnders et al., 2008; Xu et al., 2012) e associação clínica entre 

si (Chagas et al., 2014). Na avaliação dos aspectos cognitivos, não foi encontrada 

diferença significativa entre a frequência de alterações cognitivas nos grupos DP e 

controle.  De fato, transtornos cognitivos apresentam grande prevalência na população 

idosa (Bertolucci, Brucki, Campacci, & Juliano, 1994), sendo um dos motivos que 

dificulta a caracterização dos déficits cognitivos específicos da DP e colabora para a sua 

subnotificação.  

Por outro lado, uma meta-análise (Hindle, Martyr, & Clare, 2014) demonstrou que os 

níveis de escolaridade repercutem significativamente no desempenho de testes cognitivos 

de dos pacientes com DP. Esse efeito foi evidenciado em nossos resultados, de forma que 

a análise do BAF e do MEEM estratificada pelo nível de escolaridade evidenciou um 

maior comprometimento cognitivo nos pacientes como menor grau de instrução, 

sugerindo um papel protetor do nível de instrução para os déficits cognitivos. A média de 

pontuação no MEEM na nossa amostra (22,94 ± 4,87) foi inferior que a de uma amostra 

do sudeste brasileiro (Barbieri et al., 2012) e ambas foram ainda menores que as médias 

de estudos com pacientes asiáticos (G. Wang et al., 2016; Wu et al., 2012) e europeus 

(Brown et al., 2011; Hobson & Meara, 2015; Hoek et al., 2011; Nègre-Pagès et al., 2010), 

populações reconhecidas por terem bons níveis educacionais. 

Outrossim, um estudo com uma amostra do sudeste brasileiro, demonstrou que 

pacientes com DP e demência apresentavam baixa escolaridade, exibindo pobre 

desempenho em testes de memória episódica e no MEEM (Baldivia et al., 2011). Esses 



45 

 

 

achados reforçam a hipótese de que os níveis de contato com fatores cognitivos e sociais 

(nível de educação, complexidade das atividades desenvolvidas no trabalho, tipos de 

atividade de lazer, etc) ao longo da vida contribuem para a manutenção ou perda das 

funções cognitivas associadas ao envelhecimento e também a demência (Doi et al., 2013; 

Milgram, Siwak-Tapp, Araujo, & Head, 2006). A teoria da reserva cognitiva busca 

elucidar as discrepâncias entre o grau de alterações patológicas e as taxa de declínio 

cognitivo (Hindle et al., 2014). Entre as propostas está a maior capacidade de resposta a 

alterações cerebrais através da utilização de estratégias cognitivas pré-existentes ou ações 

compensatórias, aumentando a eficiência das conexões preexistentes (Poletti, Emre, & 

Bonuccelli, 2011; Stern, 2002). O estudo longitudinal realizado no Reino Unido com 

pacientes com DP, demonstrou que uma alta reserva cognitiva proporcionou melhor 

desempenho em testes cognitivos, e ainda levou a uma redução do risco de declínio 

cognitivo e demência na DP (Hindle et al., 2015). 

Em relação a avaliação dos distúrbios emocionais, a depressão e a ansiedade foram 

observadas tanto no grupo DP quanto controle, porém com maior frequência e severidade 

nos pacientes e uma tendência a maior gravidade nas mulheres com DP. Uma parcela 

considerável de pacientes com DP apresenta concomitantemente sintomas de ansiedade 

e apatia (Blonder & Slevin, 2011; Wee et al., 2016). Em nosso estudo houve a combinação 

de depressão e ansiedade no grupo DP (57%) sendo mais frequente que no grupo controle 

(24%), interação já relatada em um estudo com pacientes franceses (Nègre-Pagès et al., 

2010). Este achado reforça a hipótese em que a ansiedade e depressão compartilham os 

mesmos substratos patofisiológicos, ou ainda representam um subtipo específico na DP 

(Brown et al., 2011). A prevalência de depressão e ansiedade em nossa amostra foi maior 

do que a descrita em  estudos com japoneses (Yamanishi et al., 2013), ingleses (Brown et 

al., 2011) e holandeses (Hoek et al., 2011), porém apresentou frequência semelhante a de 
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outros estudos com brasileiros (Carod-Artal et al., 2007; Carod-Artal, Ziomkowski, 

Mourão Mesquita, & Martínez-Martin, 2008), sem diferenças significativas entre os 

diferentes os sexos. Apesar dos fatores socioeconômicos como maior idade e nível 

educacional serem apontados como ampliadores da prevalência dos transtornos de humor 

na população geral (Akhtar-Danesh & Landeen, 2007), nos estudo citados, assim como 

no nosso estudo, não foram encontradas associações significativas deste aspectos com a 

depressão e ansiedade em pacientes com DP. Outro aspecto que pode explicar as 

discrepâncias na prevalência refere-se a diferenças nos níveis de progressão da doença. 

Em nossa amostra, 53% dos pacientes apresentaram uma progressão de moderada a 

avançada, enquadrando-se em um dos três últimos estágios da escala, e com escores 

significativamente maiores no IDB e IAB. Esse fato é corroborado pelo estudo de Hoek 

et al. (2011) no qual foi encontrada uma maior frequência de sintomas depressivos nos 

estágios mais graves nos estágios mais tardios de HY de pacientes holandeses. Variações 

na manifestação dos sintomas depressivos podem ainda ser provocados por diferenças no 

tamanho da amostra, na aplicação das escala e escolha dos pontos de corte, uso de 

medicamento antidepressivos e ansiolíticos, fase “on” e “off” do tratamento com 

levodopa. Carod-artal et al., (2008) apontou a presença de depressão e ansiedade entre os 

principais determinantes da qualidade de vida (QV) de pacientes brasileiros com DP, além 

disto, estudos com pacientes europeus e brasileiros têm reportado o nível educacional 

como determinante da  QV (Carod-Artal et al., 2007). A QV é um constructo complexo, 

descrita como a percepção do indivíduo diante das suas condições atuais e pregressas, 

determinada pela articulação entre aspectos cognitivos, emocionais, sociais e da 

independência funcional. No mesmo sentido, a redução das habilidades motoras possui 

impacto negativo sobre a QV dos indivíduos com DP, comprometendo a participação o 

trabalho, família e comunidade (Pretzer-Aboff, Galik, & Resnick, 2011). 
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Em síntese, os comprometimentos motores, cognitivos e emocionais apresentam alta 

prevalência na DP e estão intimamente relacionados, com estudos prévios mostrando 

associações entre depressão e prejuízos cognitivos, assim como maior correlação entre 

comprometimento motor e a gravidade da depressão. Esses achados reforçam o papel das 

vias dopaminérgica na etiologia não-motora. Remy et al., (2005) demonstrou menor 

ligação do [11C]RTI-32, um marcador dos transportadores de dopamina e noradrenalina, 

em regiões do sistema límbico (amígdala, estriado ventral, tálamo e córtex cingulado 

anterior) de pacientes com DP e depressão quando comparados aos sem depressão. 

A DP apresenta grande variabilidade nas manifestações clínicas e progressão 

heterogênea (Sharma et al., 2012). Fatores como início precoce da doença e tempo de 

acometimento pela doença contribuem para essas variações clínicas e são importantes 

previsores da progressão da DP esporádica. O modelo de regressão apontou a DPIP, 

juntamente com os escores do MEEM e a presença de depressão como fatores de risco 

para o comprometimento motor. Ademais, a partir da análise de conglomerados, 

encontramos que indivíduos com DPIP apresentavam maior severidade dos sintomas 

motores e não-motores, enquanto que os pacientes com o início da doença mais tardio 

demonstravam uma maior preservação dos aspectos cognitivos e emocionais e nível de 

progressão menos acentuado. Dados de estudos longitudinais reforçam os efeitos da DPIP 

sobre as manifestações clínicas, a exemplo de maior incidência de complicações motoras 

como discinesias e flutuações motoras (Bjornestad et al., 2016) e maior severidade da 

depressão e a ansiedade  (Wee et al., 2016).  

Tendo em vista a importância da idade de início da doença como um previsor da 

progressão e mortalidade na DP esporádica, a identificação de modificadores deste 

aspecto, a exemplo dos fatores genéticos, pode contribuir para uma maior compreensão 

dos mecanismos fisiopatológicos da doença e construção de novas abordagens 
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terapêuticas. Diante do exposto, os dados indicam que a prevalência e as características 

dos sintomas motores na DP apresentam maior homogeneidade em sua manifestação que 

os sintomas não-motores, ao analisar estudos realizados em diferentes populações. 

Sugerimos que esta diferença pode ser explicada em vista de: 1) a participação de outras 

vias de neurotransmissão na etiologia dos sintomas não-motores contribuírem para uma 

maior variabilidade nas manifestações clínicas; 2) fatores ambientais e aspectos 

sociodemográficos apresentarem influência ainda maior sobre os sintomas não-motores; 

3) os sintomas motores permitirem maior consistência e objetividade de avaliação que os 

sintomas não-motores. Desta forma, este estudo reforça a relevância das particularidades 

da amostra de estudo sobre a manifestação dos sintomas da DP. A caracterização mais 

detalhada destas relações pode contribuir na definição de fatores de risco para as 

diferentes manifestações clínicas da DP.   
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5. Capítulo 2: 

Polimorfismos no gene SNCA modificam o risco da doença de Parkinson e das 

manifestações clínicas. 
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RESUMO 

Crescente evidencias indicam que a suscetibilidade genética contribui para a etiologia da 

doença de Parkinson (DP). Variações genéticas no gene SNCA são bem estabelecidas em 

estudos de associação genômica (GWAS). Em todo o mundo, estudos tem encontrado 

associações positivas entre polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) no SNCA e o 

aumento do risco para DP. Entretanto, não se tem conhecimento se, e como, essas 

variantes no SNCA podem influencias traços individuais ou fenótipos na DP esporádica. 

Neste artigo, nós revisamos a literatura atual e reunimos 45 estudos realizados em treze 

países diferentes que investigaram variantes no SNCA e a suscetibilidade da DP, a 

maioria deles realizada com populações caucasianas e asiáticas. Nós discutimos os 

achados com base nos aspectos demográficos, fatores ambientais, histórico da DP e 

manifestações clínicas. Em conclusão, os SNPs no gene SNCA podem modificar a 

suscetibilidade à DP, provendo tanto risco quanto proteção. As associações de risco de 

alguns SNPs apresentaram variações em vista da origem da amostra estudada e não foram 

encontrados estudos com populações na América do Sul ou África. Há pouca informação 

disponível sobre os efeitos dessas variações sobre os aspectos clínicos da DP, como os 

sintomas motores e não motores. Da mesma forma, evidencias das possíveis interações 

entre SNPs no SNCA e fatores ambientais ou progressão da doença são escassas. Diante 

do exposto, faz-se necessário expandir a aplicabilidade clínica destes dados, assim como 

investigar o papel dos SNPs no SNCA em populações com diferentes backgrounds 

genéticos. 

 

Palavras-chave: Doença de Parkinson; alfa-sinucleína; gene SNCA; polimorfismos.   
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6. Capítulo 3: 

Avaliação de polimorfismos do gene SNCA em uma população brasileira e a 

associação com risco da doença de Parkinson e manifestações clínicas. 

  



68 

 

 

Variants in SNCA gene are associated with Parkinson´s disease risk and cognitive 

symptoms in a Brazilian sample. 

Clarissa Loureiro Chagas Campêlo1, Fernanda Carvalho Cagni1, Diego de Siqueira 

Figueredo2, Luiz Gonzaga Oliveira-Júnior3, Antônio Braz Silva-Neto3, Priscila Tavares 

Macêdo1, José Ronaldo Santos4, Geison Souza Izídio5, Alessandra Mussi Ribeiro6, Tiago 

Gomes de Andrade27, Clécio de Oliveira Godeiro Júnior3, Regina Helena Silva8*. 

1Memory Studies Laboratory, Physiology Department, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, RN, Brazil;  
2Molecular Biology and Gene Expression Laboratory, Universidade Federal de Alagoas, 

Arapiraca, Brazil;  
3Medicine Department, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brazil;  
4Bioscience Department, Universidade Federal de Sergipe, Itabaiana, Brazil. 
5Celular Biology, Embryology and Genetics Department, Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, Brazil 
6Biosciences Department, Universidade Federal de São Paulo, Santos, Brazil 
7Faculty of Medicine, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Brazil; 
8Behavioral Neuroscience Laboratory, Pharmacology Department, Universidade Federal 

de São Paulo, São Paulo, Brazil. 
 

 

Periódico escolhido para publicação: Frontiers Aging Neuroscience  

Qualis: A2 

Status da publicação: Publicado 
 

 

 

 

  



69 

 

 

RESUMO 

Suscetibilidade genética contribui para a etiologia da doença de Parkinson (DP) 

esporádica e estudos ao redor do mundo têm encontrado associações positivas entre 

polimorfismos no gene alfa-sinucleína (SNCA) e o aumento do risco para DP. Entretanto, 

pouco se sabe sobre a influência de variantes no SNCA sobre os traços individuais e 

aspectos fenotípicos da DP. Além disto, existe uma ausência de estudos com amostras 

Latino-Americanas. Nós avaliamos a associação entre os polimorfismos de nucleotídeo 

único (SNPs, rs2583988, rs356219, rs2736990 e rs11931074) no SNCA e o risco de DP 

em uma amostra brasileira, bem como as potenciais interações com fatores ambientais, 

prejuízos motores e cognitivos, depressão e ansiedade. 105 pacientes com DP e 101 

controles participaram do estudo. Análises de único locus mostraram que os alelos de 

risco de todos os SNPs foram mais frequentes nos pacientes (p<0,05), e a associação dos 

SNPs rs2583988, rs356219 e rs2736990 com o aumento do risco da DP foi confirmada. 

Os alelos G-rs356219 e C-rs2736990 apresentaram frequência significativamente maior 

em pacientes com idade de início da DP precoce. Não foram encontradas associações 

entre os SNPs e as exposições ambientais. Entretanto, os alelos de risco T-rs2583988, G-

rs356219 e C-2736990 foram significativamente mais frequentes nos pacientes com 

déficits cognitivos do que nos controles com a mesma condição. Além disto, em um 

modelo de regressão logística, a presença de prejuízos cognitivos foi um previsor para o 

risco da DP. Este estudo mostra pela primeira vez a associação de polimorfismos no 

SNCA e a DP em uma amostra da América do Sul. Adicionalmente, nós provemos 

evidencias da interação do SNP rs356219 e o aumento do risco de prejuízos cognitivos 

nos pacientes com DP, o qual deve ser melhor investigado em estudos futuros. 

Palavras-chave: Doença de Parkinson; alfa-sinucleina; gene SNCA; polimorfismos; 

déficits cognitivos; avaliação clínica; Brasil. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo expõe o papel de polimorfismos no gene alfa-sinucleína na 

modificação do risco da doença de Parkinson e da manifestação dos sintomas motores e 

não-motores da doença em uma amostra do estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Nós 

mostramos que a frequência dos alelos e genótipos de risco foi maior nos pacientes com 

DP que nos sujeitos controles, e que os SNPs rs2583988 na região 5´; rs356219 na região 

3´ e rs2736990 no intron 4 mostraram-se importantes modificadores do risco para doença, 

com associações significativas com a idade de início da doença, alterações cognitivas e 

depressão. 

Diante da grande quantidade de SNPs no gene SNCA identificados em estudos de 

GWAS e ainda da escassez de estudos investigando a associação de destes polimorfismos 

e a DP na população brasileira, produzimos o artigo de revisão visando a definição dos 

SNPs a serem estudados na nossa amostra e uma melhor compreensão das repercussões 

funcionais dessas variações. Os dados reunidos na revisão mostraram que: 1) os SNPs 

nas diferentes regiões do gene SNCA tendem a modificar o risco de DP aumentando a 

predisposição; 2) dados referentes as repercussões dos SNPs sobre os fenótipos clínicos 

da DP são incipientes; 3) há um predomínio de estudos com populações europeias e 

asiáticas, o que dificulta a generalização dos resultados, principalmente para populações 

misigenadas como a brasileira.  

Na DP a neurodegeneração precede o aparecimento dos sintomas motores e a 

determinação de biomarcadores que possam prever o risco de desenvolvimento antes das 

manifestações clínicas é essencial para uma prevenção efetiva e intervenção precoce.  Já 

foi demonstrado que polimorfismos no bloco 5´, como o REP1, e no bloco 3´, como 

rs356165 e rs35619, podem modificar significativamente os níveis de expressão da alfa-

sinucleína, avaliados em amostra de sangue e líquido cerebroespinhal (Maraganore, de 
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Andrade, Elbaz, Farrer, & Ioannidis, 2006).  Desta forma, a análise dos níveis periféricos 

de alfa-sinucleína e a detecção de polimorfismos de risco para DP podem guiar novas 

abordagens diagnósticas. 

Um achado importante do nosso estudo está relacionado a idade de início da 

doença de Parkinson. A idade de início da doença é um fator indicador da progressão da 

doença e recentemente o gene SNCA foi demonstrando com um dos modificadores deste 

aspecto (Huang et al., 2015). Na nossa amostra, a análise de conglomerados revelou que 

os sujeitos com menor idade de início da DP apresentavam maior gravidade dos sintomas 

depressivos e ansiosos e maior progressão da doença. Mostramos também que os alelos 

de riscos dos SNPs rs2583988, rs356219 e rs2736990 eram mais frequentes nos sujeitos 

com DP de início precoce. Essas particularidades podem auxiliar o direcionamento de 

uma intervenção terapêutica mais específica para pacientes com DPIP. 

A literatura indica que fatores genéticos podem influenciar a progressão e os 

subtipos clínicos, no caso do SNCA essa associação é explicada pela alteração dos níveis 

de alfa-sinucleína em diferentes regiões cerebrais ou ainda a produção de isoformas 

disfuncionais (SNCA-126, SNCA-112 e SNCA-98) com maior predisposição a formação 

dos agregados de proteína, resultando em neurotoxicidade (Cardo et al., 2014). Enquanto 

os poucos estudos que investigaram as relações dos SNPs com as manifestações clínicas 

falharam em encontrar associações com os sintomas não-motores, nós apontamos uma 

maior frequência dos alelos de risco nos pacientes com prejuízos cognitivos e 

evidenciamos o alelo G-rs356219 contribuindo para o aumento do risco dessas alterações 

nos pacientes, enquanto o alelo T-rs2583988 apresentou um caráter protetor para a 

depressão. Todavia, no tocante aos sintomas motores, não foi possível replicar em nossa 

amostra as associações dos polimorfismos REP1, rs356165 e rs11931074 como 

preditores de declínio motor acelerado, demonstradas por Ritz et al (2012) e Wang et al. 
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(2016). Também foram pouco significativas as associações entre os polimorfismos e os 

fatores ambientais. Apesar da nossa amostra de estudo ter nos conferido um bom poder 

estatístico, faz-se importante a replicação dos dados em amostras maiores para esclarecer 

aspectos pouco compreendidos e maior aprofundamento dos achados. 

Uma importante limitação da realização de estudos genéticos populacionais 

refere-se ao papel crucial das especificidades étnicas na heterogeidade genética. Essas 

diferenças são ressaltadas quando comparamos populações com etnias menos 

miscigenadas, como caucasianos e asiáticos, às populações com maior diversidade, a 

exemplo da população brasileira. Os efeitos dos polimorfismos podem ser superestimados 

ou mascarados devido a particularidade. Apesar disto, considerando-se o nosso estudo 

como pioneiro na investigação dos SNPs do gene SNCA em uma população brasileira, os 

dados aqui expostos contribuem para confirmar o caráter genético da DP e fortalecer o 

papel etiológicos do gene SNCA na idade de início da doença e manifestação dos 

sintomas motores e não-motores. Além disto, traz também avanços metodológicos, com 

uma opção de protocolo de avaliação de pacientes com DP, auxiliando futuros estudos 

que pretendam replicá-los. 
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ANEXO A – PARECER COMITÊ DE ÉTICA DE PESQUISA COM HUMANOS 
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ANEXO B -QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 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_________ 

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 
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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?______ 
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ANEXO C- QUESTIONÁRIO DE 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?  

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

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? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Atividades culturais e recreativas: 

Leitura (estudo e lazer), filmes, teatro, atividades artísticas (instrumentos, pintura, 

artesanato). 
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______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Atividades sociais: prática religiosa, grupo de terceira idade, grupo de jogos. 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ANEXO D- 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 E - 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. 

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 
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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. 

 

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; 

4 = Dependente 
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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. 

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 



106 

 

 

 

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 

 

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 

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. 
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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. 

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 
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1 = Lento ou precisa de mais de uma tentativa. 

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. 

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 F- 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. 

  



110 

 

 

ANEXO G- 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”. 

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”. 
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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”. 

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 H- 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 I- 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. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

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. 

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. 
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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 J- 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 

abdominal 

    

19.  Desmaios     

20.  Rubor facial     

21.  Sudorese (não devido ao calor)     

 

 

 


