
FILIPE GUSTAVO LOPES

CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA, CLÍNICA E PSICOSSOCIAL DE INDIVÍDU-

OS COM DOENÇA DE PARKINSON ATENDIDOS EM UM CENTRO DE 

REABILITAÇÃO – ESTUDO RETROSPECTIVO MULTICÊNTRICO

Projeto de Pesquisa apresentado como requisito parcial ao
processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Neu-
rociências da Universidade Federal de Minas Gerais

Linha  de  Pesquisa:  DOENÇA DE  PARKINSON,  OU-
TROS DISTÚRBIOS DO MOVIMENTO; EPILEPSIA. 

BELO HORIZONTE

2020

1



ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

A Doença de Parkinson (DP) é  uma afecção neurológica, caracterizada pela degeneração

progressiva  de  neurônios  da  substância  negra  (SN)  no  mesencéfalo  com consequente  redução

dopaminérgica na via nigroestriatal (1). 

A causa da doença ainda não é bem definida e sua prevalência aumenta com a idade, sendo

muito rara antes dos 40 anos e chegando a 1,9% nos indivíduos com mais de 65 anos, sendo que

essa prevalência tende a aumentar para 4% na população com 80 anos ou mais (2). Estima-se que

até  2030 haja cerca de 8 a 9 milhões de casos de DP no mundo. Em países ricos, a média de

incidência  anual  é  de  14 indivíduos para  cada  100.000 pessoas  na população total  e  160 para

100.000 pessoas em indivíduos com 65 anos ou mais (3). Os dados de incidência por etnia ou raça

são inconsistentes, podendo a razão homem/mulher variar de 1,3 a 2,0, exceto na Ásia, onde a razão

é  0,95 (4).  No Brasil,  segundo dados do IBGE, há  cerca  de  200.000 idosos  com DP havendo

expectativa de 36.000 novos casos por ano no Brasil. Entretanto, as taxas de incidência variam de

acordo com a faixa etária, observando-se que para cada 100.000 indivíduos com idade entre 70 a 79

anos há cerca de 1.500 casos da doença (5). 

A etiologia da doença de Parkinson é  desconhecida, mas o principal fator de risco é  a

idade, ou seja, a chance de desenvolver a doença aumenta de acordo com o envelhecimento do

indivíduo (6). A DP também pode ocorrer de forma hereditária, onde os sintomas normalmente

iniciam-se entre os adultos jovens com idade abaixo de 45 anos (7). 

O início  da  doença  manifesta-se  de  forma gradual  e  é  caracterizado  pela  presença  de

alterações  motoras  com  comprometimento  assimétrico.  A  progressão  do  quadro  clínico  é

heterogênea, sem um padrão linear (11).  O diagnóstico da DP é essencialmente clínico, com base

nessas alterações motoras, sendo difícil o diagnóstico diferencial na fase inicial da doença o que

prejudica o diagnóstico precoce (12). O tremor em repouso, a rigidez e a bradicinesia compõem a

tríade para o diagnóstico da DP. A instabilidade postural também é considerada como um dos sinais

cardinais, mas sua ocorrência não é  frequente no estágio inicial da doença.  Com a progressão do
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quadro clínico podem surgir micrografia, hipomimia, disfagia e hipofonia, alterações posturais e de

marcha. Em média, 50% desses sintomas são negligenciados na prática clínica, em parte, pela falta

de instrumentos específicos validados para a identificação e mensuração dos mesmos (13). 

Além do comprometimento do sistema dopaminérgico característica sine qua non na DP e

que explica principalmente o surgimento das alterações motoras, há a disfunção de outros sistemas

monoaminérgicos,  como serotonérgico e noradrenérgico (14).  Além disso,  com a progressão da

doença, a perda de dopamina envolve outras regiões do cortex cerebral, do tronco encefálico e da

medula espinhal e há acúmulo dos corpos de Lewy nas regiões corticais posteriores, especialmente

nos  lobos  temporal  e  parietal  (15).  As  alterações  do  sono  são  os  sintomas  não  motores  mais

frequentes e estão presentes no estágio inicial da doença, anteriores  às alterações motoras, sendo

presente  em mais  de  50% dos  pacientes  com DP (16).  Também estão  presentes  os  distúrbios

autonômicos,  dentre  eles,  a  constipação,  hiposmia  e  hipotensão  postural.  Esses  sintomas

representam  um importante  desafio  no  tratamento  da  doença  (17),  pois  causam   um  impacto

negativo na capacidade funcional, piorando a percepção da qualidade de vida (QV) dos pacientes

com DP (18).  Ainda  podem ser  citadas  a  dor,  fadiga,  prejuízo  de  função  cognitiva  e  afetiva,

envolvendo alterações na memória,  linguagem, capacidade visual-espacial,  funções executivas e

depressão.  Esses  sintomas  prejudicam  a  capacidade  funcional  e  impactam  negativamentte  na

qualidade de vida, além de dificultar o tratamento das alterações motoras (19). 

O  tratamento  da  DP  pode  combinar  três  modalidades:  medicamentoso,  cirúrgico  e

reabilitação.  A reabilitação tem sido uma aliada  à  medida que os tratamentos medicamentoso e

cirúrgico  não  impedem  a  progressão  dos  sintomas.  Assim,  particularmente  as  atividades

terapêuticas  têm-se  agregado  ao  tratamento  da  DP,  uma  vez  que  a  reabilitação  pode  ser  uma

estratégia efetiva para retardar o declínio funcional desses pacientes (20).
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RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA

A avaliação e o acompanhamento de pacientes com doenças crônicas como a DP têm sua

utilidade no planejamento de estratégias de intervenção, já que fornecem informações importantes

sobre o usuário, permitindo identificar suas prioridades e subsidiar os programas de saúde para que

implementem ações efetivas  e,  assim, proporcionem melhor qualidade de vida aos usuários em

todos os níveis de atenção à saúde (21). O comprometimento físico-mental, o emocional, o social e

o econômico associados aos sinais e sintomas e às complicações secundárias da DP interferem no

nível  de incapacidade do indivíduo e  podem influenciar  negativamente a  qualidade de vida do

mesmo, levando-o ao isolamento e a pouca participação na vida social. Estudos que avaliaram a QV

em parkinsonianos revelaram o impacto negativo da doença sobre a QV desses indivíduos (22).

Apesar disso, pouco se conhece sobre o real impacto da doença na vida do paciente e de sua família.

Pessoas  com  DP  apresentam  desordens  motoras,  cognitivas  e  afetivas  que  podem  gerar

incapacidades  consideráveis  em todas  as  fases  da  doença.  Redução da velocidade  para realizar

movimentos  e  baixa  aptidão  física  estão  presentes  em  indivíduos  com  DP em  fases  inicial  e

moderada da doença e não apenas na fase avançada. Estas alterações interferem nas habilidades

funcionais diárias desses indivíduos e é possível que a participação destes indivíduos em programas

de reabilitação seja capaz de melhorar tais habilidades (23).Considerando o impacto da DP em todas

as esferas da vida nas pessoas acometidas, estudos que visam analisar informações de pacientes em

diferentes  cidades  do  país,  contribuindo  para  a  atualização  e  direcionamento  das  ações  dos

profissionais de saúde, tanto nas instituições hospitalares como na rede comunitária de atenção  à

saúde é de extrema importância. Estudos de perfil de casos constituem uma importante ferramenta

para o monitoramento da qualidade dos serviços prestados, indicando as medidas mais adequadas

ao seu efetivo enfrentamento. Neste sentido, o trabalho busca traçar um perfil dos casos de DP,

investigando variáveis que se mostrem associadas e o desfecho observado para estes casos, como

papel integrante de uma vigilância em saúde capaz de oferecer novas informações sobre a evolução

da  doença. Dessa forma, o objetivo do presente projeto  é  identificar e analisar as características
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sociodemográficas, clínicas e psicossociais de pacientes com DP admitidos para reabilitação em

cinco unidades da REDE SARAH nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Salvador e

Rio  de Janeiro.  Os resultados  desse estudo contribuirão no direcionamento  e  planejamento das

políticas de saúde, no que se refere ao estabelecimento de medidas de intervenção, tratamento e

prevenção mais específicas e eficazes e na construção e renovação  de protocolos assistenciais e de

reabilitação utilizados pela equipe da REDE SARAH. 

ANÁLISE CRÍTICA DA VIABILIDADE PRÁTICA DO PROJETO EM TERMOS

ÉTICOS E DE RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS E FINANCEIROS

O presente projeto de pesquisa  está  em tramitação no Comitê de Ética  em Pesquisa da

REDE SARAH e portanto contará com a contribuição dos programas de reabilitação Neurológica,

Setor  de  Qualidade  e  Informática  da  REDE SARAH de  Hospitais  de  Reabilitação,  do  qual  o

candidato é membro da equipe de  Enfermagem. 

O  projeto  em  questão  surgiu  da  demanda  de  identificação  do  perfil  dos  pacientes

acompanhados pelo programa de reabilitação Neurológica e com isso a padronização dos protocolos

de atendimento em todas unidade da rede SARAH.  

A pesquisa se desenvolverá segundo metodologia de estudo transversal, restrospectivo   com

a análise de prontuário eletrônico de pacientes com diagnostico de doença de Parkinson admitidos

para reabilitação durante o período de 2015 a 2020.  Foi requisitado ao diretor  clínico de cada

unidade da rede SARAH o termo de compromisso de utilização de dados (TCUD) e  carta de

anuência de acesso ao bancos de dados para apresentarmos na submissão do projeto na Plataforma

Brasil. 

O pesquisador envolvido no projeto se comprometerá a manter a confidencialidade sobre os

dados coletados no arquivos eletrônicos da instituição, bem como a privacidade de seus conteúdos,

como preconiza a Resolução 466/12 e seus complementares do Conselho Nacional de Saúde
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OBJETIVOS 

O objetivo do presente projeto é identificar e analisar as características sóciodemográficas,

clínicas e psicossociais de pacientes com DP admitidos para reabilitação da REDE SARAH nas

unidades de Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro.

Objetivos Específicos

- Levantar dados sóciodemográficos e clínicos de pacientes com DP atendidos durante o período de

2015 a 2020 em cinco unidades da Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação;

- Fazer a descrição de variáveis clínicas divididas de acordo com os domínios da CIF (estrutura e

função do corpo, atividade e participação);

- Levantar um prognóstico da qualidade de informações obtidas a partir dos prontuários;

- Propor um questionário para uniformização da coleta de dados;

- Verificar se há semelhança com dados publicados em outros países.

MÉTODOS

Delineamento do Estudo e Aspectos Éticos

Trata-se de uma coorte histórica que será realizada com base em pesquisa em prontuários de

pacientes admitidos no Programa de Reabilitação Neurológica com diagnóstico de DP das unidades

Belo  Horizonte,  Rio  de  Janeiro,  Salvador,  Brasília  e  Fortaleza  no  período  de  2015 a  2020.  O

presente projeto está em tramitação no Comitê de Ética em Pesquisa da Associação das Pioneiras

Sociais  –  Rede  SARAH e  será  submetido  à  aprovação  pelo  Comitê  de  Ética  em Pesquisa  da

Universidade Federal  de Minas Gerais  (UFMG).  Serão obtidos  os  Termos de Compromisso de

Utilização de Dados (TCUD)  da diretoria da Rede SARAH das cinco unidades.

Participantes e Procedimentos

Serão elegíveis prontuários de pacientes que foram admitidos em uma das unidades da Rede

Sarah  e  foram submetidos  ao  programa de  reabilitação.  A partir  desse  programa,  os  pacientes

permanecem internados em regime integral por duas semanas. Durante esse período de internação

são aplicados diferentes instrumentos de medidas. Serão excluídos os prontuários de pacientes que
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não concluíram o programa de reabilitação e/ou com diagnóstico de outras doenças neurológicas e

psiquiátricas, como epilepsia ou acidente vascular cerebral prévio e delirium.

Instrumentos e Medidas 

A coleta de informações a partir dos prontuários será dividida em quatro partes:

I  –  Levantamento  da  dados  sóciodemográficos,  hábitos  e  condições  de  vida,  comorbidades  e

variáveis relacionadas à DP;

II - Informações quanto aos sinais e sintomas da DP obtidos a partir de questionários ou escalas

validadas e padronizadas pela REDE SARAH: Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), Montreal

Cognitive  Scale  (MOCA) ,  Escala  Unificada  de  Avaliação  da  Doença  de  Parkinson (UPDRS);

Estágio de Hoehn e Yahr; Inventário de Depressao de Beck; Questionário de Qualidade de Vida

(PDQ-39); Escala Geriátrica de Depressão (GDS);  Escala de Equilíbrio de Berg (EEB) e Escala

Visual Analógica de Dor, (EVA) e o histórico de quedas (Diário de Quedas).

III  –  Informações  a  partir  de  dados  radiológicos  de  Ressonância  Magnética  e  Tomografia  de

Encéfalo.

IV – Informações obtidas a partir de exames laboratoriais:  Caracterização  de hemograma, perfil

bioquímico sérico e lipídico.
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

O cronograma de desenvolvimento das atividades será iniciado conforme aprovação do pro-

jeto de pesquisa, com a proposição de ser concluído em um prazo de 48 meses. As atividades para o

desenvolvimento da pesquisa serão assim organizadas:
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IDENTIFICAÇÃO DA ETAPA INÍCIO TÉRMINO

Revisão bibliográfica 02/2020 01/2023

Refinamento do Projeto de Pesquisa 02/2020 05/2020

Submissão do Projeto ao CEP-UFMG 05/2020 08/2020

Levantamento dos prontuários de pacientes com DP 08/2020 01/2021

Desenvolvimento do banco de dados 04/2020 06/2020

Coleta de dados 08/2020 01/2021

Tabulação e Análise Estatística dos Dados 02/2021 04/2021

Apresentação prévia dos primeiros resultados 05/2021 06/2021

Discussão dos resultados 05/2021 11/2021

Qualificação 11/2021

Correção do projeto 11/2021 02/2022

Redação artigo científico 02/2022 08/2022

Revisão e redação final 02/2022 12/2022

Divulgação dos resultados finais  da pesquisa  (sub-

missão de artigos e divulgação em eventos);

12/2022

Entrega do texto final 12/2022

Defesa da Tese 02/2023
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