
www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 

Documento produzido em 15.12.2013 
 

Ariane dos Santos Silva, Nanci de Souza Nakamura 1 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

 

A DOENÇA DE PARKINSON  

NA VISÃO DA NEUROPSICOLOGIA 
 

2013 

 
Ariane dos Santos Silva 

Graduanda em Psicologia no Centro Universitário Jorge Amado – BA (Brasil) 
 

Nanci de Souza Nakamura 
Graduanda em Psicologia no Centro Universitário Jorge Amado – BA (Brasil) 

 
E-mail de contato: 

arianesilva420@yahoo.com 

 

 

RESUMO 
 

A doença de Parkinson caracteriza-se pelo progressivo compromentimento físico, mental 

que podem acarretar ao indivíduo isolamento social, além de diversas perdas cognitivas. O 

presente artigo é o resultado de um estudo realizado sobre a doença de Parkinson sob a luz da 

Neuropsicologia. Levando em consideração os impactos que tal doença provoca na vida dos 

idosos, buscou-se elucidar questões relacionadas aos sintomas, às possíveis causas, ao 

diagnóstico e aos tratamentos disponíveis para a recuperação, retardamento ou estagnação da 

doença, tudo isso baseado em análises feitas através da Neuropsicologia. O aumento significativo 

no índice de ocorrência da doença tem feito com que, cada vez mais, esta tenha se tornado alvo 

de estudos para esclarecimento e busca de soluções. A fim de discutir a importância da 

Neuropsicologia no diagnóstico e no tratamento  
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INTRODUÇÃO 

 

A doença de Parkinson (DP) tem como característica o comprometimento progressivo de 

aspectos físicos, mentais e emocionais, que podem contribuir para o isolamento social do 

indivíduo (Camargos et al, 2004). Galhardo (2009, p. 253) informa que “os pacientes 
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parkinsonianos, em uma fase mais avançada, evoluem com dificuldade progressiva par realizar 

funções simples relacionadas às atividades da vida diária, tornando-se cada vez mais 

dependentes”. Desta forma, urge compreender os aspectos neuropsicológicos envolvidos na DP a 

fim de se criar uma programação de reabilitação cognitiva que melhore a qualidade de vida dos 

pacientes com DP. 

O problema é que comumente se estima as dificuldades motoras nos parkinsonianos em 

detrimento do seu comprometimento cognitivo. E estudos sobre déficits cognitivos e quadros 

demenciais são escassos na literatura sobre DP, sendo mais comum nos estudos sobre Alzheimer 

(Galhardo, 2009). 

As manifestações clínicas são a principal ferramenta para o diagnóstico da DP. Sabe-se que 

a piora do estado clínico geral, o tempo de curso de patologia e o aumento da idade estão 

associados à piora da depressão e da cognição. 

 

DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

Histórico 

James Parkinson foi o pioneiro na descoberta da Doença de Parkinson. Em 1817, publicou 

sua descrição sobre uma enfermidade que até então ainda não era reconhecida em sua 

individualidade e que foi chamada de paralisia agitante por 50 anos. Em 1867, um grande 

neurologista francês chamado Jean Martin Charcot atribuiu à desordem o epônimo de seu 

descobridor (Meneses & Teive, 2003). 

Em 1888 a natureza da enfermidade ainda era desconhecida e somente entendida como 

degenerativa, até que Gowers fez a primeira suposição a respeito das origens genéticas. No séc. 

XX, após a epidemia da gripe espanhola e a grande ocorrência de casos de parkinsonismo pós-

encefalítico, a teoria pós-viral tomou conta da literatura neurológica da época. Nas décadas de 40 

e 50, com o reconhecimento de inúmeros casos de contaminação por manganês nas minas do 

Chile, que apresentavam um quadro misto de parkinsonismo, distonia e alterações mentais, os 

olhares dos pesquisadores começaram a se voltar para os fatores ambientais (Meneses & Teive, 

2003). 

Nos últimos 30 anos, houve o acúmulo de um grande cabedal de informações científicas, 

permitindo um olhar mais completo a respeito da doença. Na década de 80, percebeu-se que, da 

síntese artesanal de meripedina, realizada pelos viciados em heroína da Califórnia, obtém-se um 

resíduo, o MTPT, capaz de produzir uma forma aguda de parkinsonismo. Posterior a isso, o 

MTPT se torna a droga mais utilizada para reprodução de modelos de pesquisa experimental. 

Nessa época também são retomadas as pesquisas no intuito de melhorar o esclarecimento a 
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respeito das bases genéticas na etiologia da Doença de Parkinson. Atualmente, com os estudos 

direcionados a epidemiologia e estudos com gêmeos mono ou dizigóticos, vêm se considerando 

que a mais provável teoria é a etiológica genético-ambiental (Meneses & Teive, 2003). 

A doença acomete todos os grupos étnicos, sem preferência sexual e pode se desenvolver 

em pessoas de qualquer sexo, de qualquer raça e de qualquer nível sócio-econômico. Há, 

entretanto, uma tendência clara para se desenvolver principalmente entre indivíduos da raça 

branca. Embora sua manifestação inicial seja mais freqüente em indivíduos com idades entre 55 e 

65 anos, ocorre também em pessoas bem mais jovens, abaixo dos 40 anos, ou bem mais idosas, 

com mais de 70 anos (Meneses & Teive, 2003). 

Estima-se que haja uma prevalência de 1,5 a 2 pacientes em cada 1.000 pessoas. Quando se 

leva em conta pessoas que estão entre 60 e 80 anos de idade, a proporção aumenta para 1 em 

cada 100 indivíduos (Meneses & Teive, 2003). 

A possibilidade de se observar as modificações anatômicas da substância negra (1919), o 

desenvolvimento dos medicamentos antiparkinsonianos e da neurocirurgia estereotáxica (entre 

1950 e 1960), a identificação do déficit de dopamina como a principal responsável pelos 

sintomas (anos 60), a introdução da levodopa (1967) e dos agonistas da dopamina (1974) 

marcam, em resumo, a história da doença de Parkinson (Limongi, 2001). 

 

Possíveis Causas 

De acordo com Limongi (2001), o motivo pelo qual neurônios da substância negra 

degeneram e morrem ainda não foi totalmente esclarecido. Os cientistas trabalham com duas 

hipóteses principais: a ambiental e a genética. 

A hipótese ambiental tomou impulso a partir de 1980 quando descobriram que o uso de 

heroína sintética era tóxico para a célula que produz dopamina, destruindo a estrutura celular 

responsável pela produção de energia, a mitocôndria. Os pesquisadores passaram a pesquisar 

substâncias que produzissem as alterações verificadas na doença de Parkinson, como inseticidas 

e herbicidas. Os estudos mais recentes, todavia, não conseguiram afirmar essas relações 

(Limongi, 2001). 

A hipótese genética foi criada porque a ambiental não explicava por que apenas 0,1% da 

população geral desenvolvem a doença. A existência de famílias que apresentam casos da doença 

em gerações sucessivas também contribuiu para que a hipótese genética se fortalecesse. Limongi 

(2001, p. 24-25) afirma: 

 

Cerca de 25% dos pacientes têm pelo menos um parente de primeiro grau com 

doença de Parkinson. A maioria dos pacientes não tem conhecimento de outros 
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parentes afetados e são considerados como casos esporádicos. Entretanto, muitos 

casos familiares devem passar despercebidos por várias razões. Em primeiro lugar, 

trata-se de uma condição que se inicia tardiamente na vida: pelo menos metade dos 

paciente inicia a doença após 75 anos, o que faz sugerir que vários membros da 

família já falecidos poderiam ter desenvolvido a doença se tivessem vivido por mais 

alguns anos. Outra razão está relacionada à existência de parentes já falecidos que há 

algum tempo que apresentavam “tremores”, uma postura fletida ou marcha com 

passos curtos, mas sem nunca terem tido um diagnóstico preciso de sua afecção. É 

provável que muitos desses casos fossem hoje diagnosticados como doenças de 

Parkinson. Em estudo que considerou apenas os pacientes que tinham real 

conhecimento de todos os seus parentes de primeiro grau, a proporção de casos 

familiares subiu para 50%. 

 

A perda de pelo menos 50% das células da substância negra, o que equivale a 80% de perda 

de dopamina que chega ao estriado, deflagra a doença de Parkinson. Apesar de não estarem 

claros os mecanismos envolvidos no processo de morte celular, evidências recentes sugerem que 

o desencadeamento do processo degenerativo decorre de defeitos no metabolismo do neurônio da 

substância negra, cuja origem pode ser genética ou ambiental. As teorias sobre lesão neuronal 

discutem sobre: 1. o acúmulo de radicais livres na substância negra, desencadeadores do processo 

degenerativo (Teoria do estresse oxidativo); 2. o funcionamento anormal das mitocôndrias 

devido a agressões ambientais ou a genética (Deficiência da mitocôndria); 3. a atividade 

aumentada de vias excitatórias, aumentando a quantidade de cálcio dentro da célula e resultando 

na morte celular (Teoria da excitotoxicidade)  (Limongi, 2001). 

A substância negra apresenta neurônios pigmentados, contendo neuromelanina e sintetiza 

principalmente dopamina como seu neurotransmissor. A subdivisão anatômica do complexo 

nigral no encéfalo humano tem sido baseada no estudo da marcação de células dopaminérgicas. 

(Damier et al, 1999 apud Alho, 2011)As interconexões com o corpo estriado apresentam grande 

importância pois são tanto aferentes (fibras estriatonigrais) como eferentes (fibras nigroestritais 

dopaminérgicas) (Machado, 1998 apud Alho, 2011). 

A substância negra, junto com o estriado, o globo pálido externo e interno e o núcleo 

subtalâmico, constituem os gânglios de base, que são responsáveis pelas funções motoras 

complexas e no planejamento de estratégias motoras. A escassez de dopamina aí provoca a 

acinesia, a bradicinesia, a incapacidade de executar movimentos automáticos, entre outras 

manifestações motoras (Limongi, 2001). 

 

Definição e Sintomatologia 

A doença de Parkinson, também chamada de parkinsonismo primário, é uma condição 

crônica, progressiva e degenerativa do sistema nervoso central, cuja causa ainda é desconhecida 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 

Documento produzido em 15.12.2013 
 

Ariane dos Santos Silva, Nanci de Souza Nakamura 5 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

(Limongi, 2001). Ela afeta a qualidade de vida nos aspectos físicos, emocional, cognitivo, social 

e econômico, acometendo um a cada mil indivíduos – normalmente acima dos 50 anos - da 

população em geral (Camargos et al., 2004). Sua incidência cresce com o envelhecimento 

(Galhardo, 2009). 

Os transtornos que envolvem o comportamento motor são distinguidos em transtorno do 

sistema periférico e do sistema nervoso central. A origem deste último, que interessa no estudo 

da doença de Parkinson pode estar, segundo Fuentes et al (2008): 

 

 • no sistema piramidal ou córticoespinhal, cujo papel é fundamental no controle de 

habilidades motoras; 

 • no sistema extrapiramidal, importante na monitoração da postura e do equilíbrio; 

 • no sistema cerebelar, que apresenta várias funções no controle do movimento, variando 

desde movimentos reflexos até habilidades motoras complexas. 

 

Os primeiros sintomas da doença de Parkinson só costumam aparecer quando 50% das 

células da substância negra mesencefálica já se perderam A produção deficiente de dopamina - 

um neurotransmissor que, entre outras coisas, transmite sinais que facilitam a atividade dos 

circuitos motores – resulta na incapacidade do paciente de realizar movimentos de forma natural 

e com a rapidez necessária (Limongi, 2001). Na doença os gânglios de base são afetados, 

prejudicando a função de planejamento motor, pois são eles que: 

 

regulam o início e o seqüenciamento dos movimentos por meio da função desinibitória 

de acionamento de programas motores armazenados em estruturas, provavelmente 

uma rede cortical que inclui estruturas frontais e do parietal posterior. Em conjunto 

com o cerebelo e o tálamo, os gânglios de base são considerados uma das principais 

estruturas que formam o trato extrapiramidal, especialmente importante no controle da 

postura e do equilíbrio. (Fuentes et al., 2008, p. 215) 

 

Os sintomas apresentados na doença de Parkinson podem ser positivos ou negativos. Fazem 

parte dos primeiros a atividade muscular exacerbada, como o tremor em repouso (por volta de 

5Hz) e a rigidez. Os sintomas negativos compreendem o déficit na atividade muscular, os 

distúrbios de postura e de marcha, a lentidão para iniciar os movimentos (acinesia) e para 

executá-lo (bradicinesia). A hipometria aparece quando a frequência da passada da marcha 

aumenta para compensar a diminuição da amplitude do movimento. Os comportamentos afetados 
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devido à alteração da capacidade de produzir valores adequados de força e ao déficit no controle 

seqüencial do movimento (Fuentes et al., 2008). 

É comum, ainda, a movimentação assimétrica dos braços ou pernas, a perda da 

espontaneidade da expressão facial, a diminuição dos piscamentos e a permanência por mais 

tempo em uma posição. Com a progressão da doença, aparece o tremor em um dos lados do 

corpo, principalmente em uma das mãos ou em um dos pés e atividades antes banais, como ler 

jornais e segurar um copo, tornam-se difíceis (Limongi, 2001).  

O tremor é o principal motivo que leva a maior parte dos pacientes a procurar ajuda médica. 

Mas há as manifestações clínicas não motoras, também elencadas abaixo com a identificação de 

suas características, conforme indica Limongi (2001): 

 • Rigidez: na doença de Parkinson, a inibição do músculo antagonista, que ocorre quando 

outro músculo é ativado para realizar determinado movimento, não é eficaz porque 

“alguns comandos originados no cérebro chegam aos músculos de modo alterado” (p. 

16). A consequência disso é a contração e tensionamento dos músculos, causando 

rigidez e pouca mobilidade ao paciente. 

 • Acinesia e bradicinesia: o primeiro termo se refere à redução na quantidade de 

movimento, enquanto o segundo significa lentidão na execução do movimento. O 

movimento espontâneo é reduzido, a expressão facial fica menos intensa, embora os 

sentimentos e emoções estejam preservados. Ocorre o fenômeno da micrografia, onde a 

letra diminui de tamanho e se torna menos legível. As atividades cotidianas passam a 

requerem muito esforço, os passos tornam-se mais lentos e o equilíbrio, difícil. A 

predominância dos músculos fletores faz modificar a postura geral do paciente. 

 • Distúrbios do sono: é comum a inversão do ciclo vigília-sono devido aos freqüentes 

cochilos durante o dia e a dificuldade progressiva para dormir à noite. Podem ocorrer 

também miclonias (pequenos pulos ou movimentos rápidos com os membros). 

 • Distúrbios de fala: Apesar de não haver alterações nos mecanismos de compreensão da 

palavra falada ou escrita (por causa da localização predominantemente subcortical do 

processo degenerativo), a fala pode ser afetada de modo característico, tornando-se mais 

fraca e lentificada, e apresentando rouquidão, diminuição de volume e dificuldade na 

articulação. Na fala monótona, “as frases são emitidas de modo constante, pausado, com 

perda de entonação e cadência naturais que conferem à fala, sua musicalidade e 

expressão emocional” (Limongi, 2001, p. 20). O ritmo da fala pode ser acelerado pelos 

pacientes a fim de encurtar o tempo de emissão de uma frase, o que acarreta no 

embaralhamento das palavras e na dificuldade de sua compreensão. A palilalia, que 

consiste na repetição de uma sílaba ou palavra uma ou várias vezes no meio ou no fim 

da frase, pode vir associada a esta alteração de ritmo (Limongi, 2001). 
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 • Sialorréia: o comportamento motor automático de engolir a saliva à medida que esta vai 

sendo produzida deixa de ser realizado, acarretando no acúmulo de saliva. 

 • Distúrbios respiratórios: devido à rigidez ou à acinesia dos músculos da parede 

toráxica, que dificultam a expansão dos pulmões, os pacientes parkinsonianos podem 

apresentar dificuldade de respirar ou falta de ar após pequenos esforços. Ruídos 

respiratórios e movimentos anormais dos músculos respiratórios podem decorrer do uso 

da própria levodopa, medicamento utilizado no tratamento da doença. 

 • Dificuldades urinárias: estas podem ocorrer por causa da própria doença ou pela ação 

de alguns medicamentos. A parede da bexiga pode se tornar rígida e suas contrações 

mais lentas acarretando em: urgência urinária, frequência aumentada de micções, 

esvaziamento incompleto da bexiga ou dificuldade de iniciar a micção. 

 • Tonturas: podem aparecer como efeito de medicamentos ou da hipotensão postural, na 

qual a pressão arterial depende da postura, caindo quando o paciente se levanta, por 

exemplo. Entretanto, a hipotensão postural não é significativa na doença de Parkinson, 

aparecendo mais nas outras formas de parkinsonismo. 

 • Dores e outras sensações anormais: é comum a presença de dores musculares por todo 

o corpo, principalmente nas regiões dos ombros, braços, membros inferiores e região 

lombar. A sensação de fadiga muscular, devido ao tremor e à rigidez que resultam em 

aumento da atividade muscular, pode ser maior em determinadas posições. Em alguns 

casos, as sensações dolorosas podem se manifestar antes do aparecimento dos primeiros 

sintomas. Além das dores musculares, podem aparecer sensações de frio ou de calor em 

uma ou mais extremidades, podendo também ser internas (geralmente associadas ao 

trato gastrointestinal, no primeiro caso, e ao esôfago ou ao estômago, no segundo caso). 

São desconhecidos os mecanismos envolvidos na produção de dor e sensações térmicas 

anormais. 

 • Alucinações e delírios: induzidos, muitas vezes, pelo medicamento (Galhardo, 2009). 

 • Depressão: 40 a 50% dos pacientes parkinsonianos são acometidos por sintomas 

depressivos. É comum que a depressão se inicie antes mesmo do aparecimento dos 

sintomas clássicos, quando nenhuma incapacidade é evidenciada. De acordo com 

Camargos et al. (2004), ela é descrita como o sintoma de maior impacto na qualidade de 

vida em indivíduos com doença de Parkinson, exercendo maior influência na qualidade 

de vida do que os sintomas físicos. Ainda não se sabe se a depressão tem como causa o 

desequilíbrio de neurotransmissores ou a perda funcional decorrente da doença de 

Parkinson. É sabido, entretanto, através de estudos com indivíduos portadores da doença 

de Parkinson que apresentavam depressão, que esta última está vinculada a um 

comprometimento cognitivo. O sintoma da depressão raramente é identificado pelos 
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pacientes: embora 50% dos pacientes sejam considerados depressivos quando avaliados 

por uma escala específica, apenas 1% deles relatou ter depressão. Frequentemente 

associada ao comprometimento cognitivo, a depressão se apresenta como uma das 

grandes contribuintes da limitação social dos indivíduos portadores da doença de 

Parkinson (Camargos et al., 2004). 

 • Distúrbios cognitivos: os distúrbios cognitivos merecem uma atenção especial neste 

trabalho por se tratar do tema de estudo da neuropsicologia. Há controvérsias a respeito 

da sua existência: alguns autores, como Limongi (2001), afirmam que o declínio 

intelectual não é evidenciado na doença de Parkinson, ficando intactas as capacidades de 

raciocínio, percepção e julgamento, embora haja queixas sobre memória (“brancos” 

momentâneos), dificuldades de cálculo e em atividades que requerem orientação 

espacial. Entretanto, outros autores, conforme afirma Caixeta e Ferreira (2012), 

acreditam que alterações cognitivas estão presentes na doença de Parkinson, sobretudo 

em pacientes com sintomas extrapiramidais (SEP), que apresentaram baixos escores na 

função cognitiva com rápida taxa de progressão. Estes últimos se apóiam em estudos 

que apontam relação entre SEP e o declínio intelectual e funcional graves, e que também 

indicam maior prevalência de distúrbios cognitivos em pacientes que iniciam a doença 

de Alzheimer antes do 65 anos. A presença de SEP, portanto, está associada a diferenças 

globais na cognição e ao desempenho reduzido nos domínios da memória, linguagem e 

praxia construcional. Caixeta e Ferreira (2012, p. 216) seguem afirmando que: 

 

A base fisiopatológica para ocorrência de sinais extrapiramidais em demência é 

incerta. Perdas neuronais na substância negra e lócus ceruleus podem contribuir, pelo 

menos teoricamente, para o surgimento de SEP. A redução no ‘transportador de 

dopamina’ pode ser vista na demência frontotemporal, demência de Alzheimer e 

demência de corpos Lewy.  

 

Os sintomas cognitivos presentes na doença de Parkinson foram negligenciadas. 

Atualmente, entretanto, verifica-se que a incidência de demência na doença de Parkinson é seis 

vezes maior que na população geral e cumulativa com o passar da idade. Entretanto, a 

prevalência de demência (o dado médio é estimado em torno de 30%) ainda não está clara, sendo 

relatada de maneira muito variada entre os autores da área (Caixeta & Ferreira, 2012). 

Alguns autores acreditam que existe um padrão de demência associada à doença de 

Parkinson, causado pelas alterações fisiopatológicas que provocam os sistemas motores. Esta 

demência seria caracterizada: pela redução de iniciativa para atividades espontâneas; pela 

incapacidade de desenvolver estratégias exitosas para resolução de problemas; lentificação dos 

processos mnésticos e dos processamentos global da informação; prejuízo da percepção visuo-
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espacial; disfunção construtivas; disfunção executiva, caracterizada pela dificuldade de 

conceitualização e de geração de listas de palavras; baixo rendimento em algumas tarefas 

matemáticas e prejuízo secundário da memória, na qual o armazenamento de informação está 

relativamente bem preservado, mas a estratégia frontal para acessá-la se encontra deficiente 

(Caixeta & Ferreira, 2012). 

Para aprender regularidades sequenciais é necessário que a atenção espacial e o sistema de 

resposta dirigidas ao objeto estejam funcionantes. Os portadores de DP são incapazes de 

coordenar adequadamente a sequência do ato motor e não são capazes de resolver sequências 

numéricas, mas demonstram boa aprendizagem de locais espaciais (visopercepção). Assim, a 

aprencidagem sequencial não se mostra necessariamente comprometida na DP (Pinto, 2005). 

Roshan et al. (2001 apud Pinto, 2005) compararam a produção de portadores e DP com 

indivíduos normais, em um paradigma de alternância de resposta, sem envolvimento da formação 

de conceitos, aprendizagem, memória operacional ou lentidão de processamento, excluindo 

portadores de demência ou depressão. Concluiram que estes doentes apresentam dificuldades 

para realizar essa alternância, apenas quando na presença de interferência externa, sugerindo que 

a falha se apresenta essecialmente em relação aos mecanismos inibitórios (distrabilidade). 

Quando não há experiência prévia para fornecer pistas e /ou quando não são fornecidas 

instruções específicas para a tarefa, um plano erístico para a ação deve ser desenvolvido. A 

escolha entre diferentes possibilidades de estímulo-resposta é menos eficaz em situações em que 

há superposição entre possibilidades alternativa. Esta é a maior dificuldade dos doentes de 

Parkinson.  Uma situação que não há experiência prévia, que obrigue o sujeito a desenvolver seu 

próprio planejamento ou ação será muito difícil para eles (Pinto, 2005). 

Em sua revisão teórica, Pinto (2005), afirma que pacientes com DP tendem a apresentar 

dificuldades em uma ou mais das tarefas consideradas sensíveis a lesões do lobo frontal, como o 

WCST, TMT,etc. e uma variedade de torres utilizadas para avaliar planejamento. Em estudo, 

observou que estes pacientes não cometem erros de sequência, mas são deficientes ao estimar a 

importância de cada evento no contexto do planejamento da atividade auto-orientada (Pinto, 

2005). 

 

Diagnóstico e Avaliações Neuropsicológicas 

Embora se conheça a respeito da neuroquímica, dos mecanismos fisiopatológicos e da 

etipatogenia da DP, nenhum marcador biológico que pudesse ser utilizado em seu diagnóstico foi 

descoberto (Galhardo, 2009). O conhecimento das manifestações clínicas é a principal 

ferramenta para o diagnóstico da DP, uma vez que os exames de imagem são inespecíficos 

(Kümmer et al., 2006). 
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Mas é possível avaliar o comportamento motor do paciente, sua capacidade de parametrizar 

(ajustar) o movimento sob diversas exigências de amplitude e velocidade, através de tarefas de 

desenho de diferentes tamanhos em forma de círculos (habilidade discreta) e em forma espiral 

(habilidade contínua). A produção rítmica de movimentos de pinçar (uso do dedo indicador e do 

polegar) analisa o controle de força e de timming. Os pacientes parkinsonianos demonstraram 

mais dificuldade no controle de força do que no controle de timming (Fuentes et al., 2008).  

É preciso atentar, entretanto, para o fato de que o déficit na produção e controle de 

movimentos fica mais evidenciado quando as habilidades são guiadas por informações internas. 

O controle motor é mais efetivo quando está sob orientação de estímulos externos, resultando na 

dependência de informação sensorial externa. Isso ocorre porque os gânglios de base estão 

envolvidos nos processos relacionados à produção de movimentos guiados internamente e as 

áreas pré-motoras laterais desempenham importante papel na integração visuo-motora. Fica 

claro, então, que as variáveis ambientais facilitam o desempenho em várias tarefas do dia-a-dia, 

por servirem de “âncoras” sensoriais (Fuentes et al., 2008). 

Sobre as funções cognitivas, as que mais afetam os pacientes portadores da DP – 

processamento visuoespacial, memória, linguagem, ordenamento seqüencial e temporal, e 

velocidade de processamento cognitivo – refletem uma disfunção do lobo frontal que pode ser 

resultado da interrupção do circuito basal ganglio-talamocortical (Cahn et at., 1998).  

A progressão do DP é dividida em 6 estágios, que avançam com relação ao tempo de 

evolução da doença e  com a piora progressiva das habilidades cognitivas.  Após 8 anos do 

surgimento da doença, 75% dos pacientes apresentam sinais de demência, problema que aparece 

duas vezes mais em indivíduos com DP do que em controles com a mesma idade. Galhardo 

(2009) atenta para as principais características do quadro demencial: lentificação do processo 

cognitivo (bradifrenia), apatia, comprometimento da memória e das funções executivas frontais; 

e alerta para a sua principal consequência: a restrição do uso da medicação antiparkinsoniana, 

que possível desencadeadora de efeitos colaterais neuropsiquiátricos.  

A demência associada à DP comumente é caracterizada, conforme elenca Galhardo (2009, 

p. 255), por: 

redução ou falta de iniciativa para atividades espontâneas; incapacidade de 

desenvolver estratégias exitosas para resolução de problemas; lentificação de 

processos mnésticos e do processamento global da informação; prejuízo da 

percepção visuo-espacial; dificuldades de conceitualização e na geração de listas de 

palavras. 

 

Estudos que relacionam DP e demência revelam que a idade e o tempo de início da doença 

exercem efeitos diretos sobre a cognição (Galhardo, 2009). Abaixo, mais detalhes: 
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 − existe risco maior de desenvolver demência quando a DP se instala mais tardiamente; 

 − o nível educacional baixo está em relação direta com o desenvolvimento da demência na 

DP; 

 − o início precoce da doença (< 40 anos) acarreta em gravidade maior dos sinais e 

sintomas da doença. 

 

Uma das alterações mais freqüentes na DP é a alteração da memória. Galhardo (2009, p. 

254) explica: 

 

O distúrbio da memória (...) é cracterizado pela dificuldade em recordar informações 

verbais recentemente aprendidas, devido ao déficit na codificação de novas informações 

ou a uma dificuldade na capacidade de utilizar eficientemente o codificação semântica 

devido a problemas no processamento da informação. Outro aspecto também 

prejudicado nesta função é o comprometimento da memória para conteúdo não-verbal. 

Neste aspecto, as dificuldades no desempenho de tarefas visuoespaciais e lentificação do 

processamento mental poderiam corroborar a dificuldade apresentada pelo paciente na 

memória não-verbal, principalmente no que concerne a reprodução de desempenhos 

complexos e localização de lugares em mapa. Os pacientes com DP apresentam 

performance normal em várias medidas de memória explícita e de reconhecimento, mas 

apresentam comprometimento cognitivo no teste de Torre de Toronto. 

 

O comprometimento de linguagem e compreensão mais comum envolve a capacidade de 

nomear e a influência verbal (que pode estar relacionada com os problemas motores da DP). O 

reconhecimento visual (tarefa que exige da memória) normalmente encontra-se preservado em 

pacientes com DP, apesar de as respostas que exigem habilidade visual discriminatória1 estarem 

comprometidas. Comumente os pacientes pakinsonianos apresentam dificuldades para identificar 

figuras específicas envolvidas em padrões mais complexos (Galhardo, 2009). 

Aprender e organizar novas informações, formar conceitos, copiar figuras e buscar fatos 

memorizados fazem parte das funções executivas (FE), responsáveis pela execução de 

comportamentos complexos, importantes no planejamento e na execução de estratégia usando 

somente dicas internas para guiar o comportamento (Galhardo, 2009; Medeiros, 2010). A 

alteração da FE, nos indivíduos com DP foi evidenciada em um estudo de Medeiros et al. (2010), 

no qual foram comparados a FE de sujeitos portadores de DP idiopática com mais de 1 e menos 

de 8 anos de diagnóstico, no estágio III da escala Hoehn & Yahr, com o grupo de controle. Os 32 

sujeitos (16 pertencendo ao grupo de controle e os outros 16 ao grupo de portadores da DP), de 

                                                 
1 Orientação linear, desenhos complexos, percepção de posição espacial, percepção de constância de formas e 
tamanhos e relacionamento espacial. 
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ambos os gêneros, tinham entre 40 e 75 anos. A avaliação da FE deve englobar testes que 

avaliem a atenção sustentada, memória de trabalho, abstração e flexibilidade de estratégias. Os 

testes utilizados para tanto foram: 

- moeda na mão: avalia a memória de trabalho. O avaliador esconde as duas mãos para trás 

e coloca em uma delas uma morda. Mostra as duas mãos fechadas ao sujeito e então solicita-o a 

localizar a moeda. O avaliador abre as mãos e revela onde a moeda se encontra.  O teste é 

reiniciado, dez vezes, alternando as moedas entre as duas mãos. A mudança da moeda entre as 

mãos é facilmente percebida em sujeitos sem alteração cognitiva. 

- “ir - não ir”: avalia a dificuldade de inibir respostas. Ao sujeito examinado é solicitado 

que bata duas palmas, quando o examinador bater uma, e uma, quando o examinador bater duas 

palmas. A impossibilidade de realizar o comando solicitado indica dificuldade de inibir respostas 

e, consequentemente, um possível comprometimento da FE. 

- interpretação de provérbio: avalia capacidade de abstração. Indivíduos com distúrbios 

da FE apresentam interpretações concretas de um provérbio. 

- teste das Trilhas (formas A e B): avalia atenção seletiva, velocidade de processamento 

perceptual e flexibilidade mental. A execução na forma A, o sujeito deve ligar com uma linha 

contínua, em ordem crescente, 25 círculois numerados que estão colocados no papel de forma 

aleatória; na forma B, existem 13 círculos (numerados) e 12 letras que devem ser ligados em 

ordem crescente, alternando-se números e letras (1-A, 2-B, etc.). Um exemplo é feito antes de se 

iniciar o teste e, durante o mesmo, os erros são apontados pelo avaliador e corrigidos pelo sujeito. 

Encerra-se o teste após 3 erros ou 5 minutos.  

- teste de Fluência Verbal semântica: avalia linguagem e memória semântica. Deve-se 

nomear animais em um menor tempo possível. O escore é definido pelo número de itens em um 

minuto. 

- teste do Desenho do Relógio (TDR): avalia habilidade visuo-construtiva. O sujeito deve 

desenhar um relógio cujos ponteiros estejam marcando 2hs45min. Distúrbios da FE revela 

dificuldade em indicar o horário e a disposição correta dos números. 

 As tabelas 1 e 2 – abaixo - indicam que, embora não tenha sido encontrada diferença 

estatística (p) entre os grupos em todos os testes realizados, houve maior porcentagem de acertos 

no grupo de controle, sugerindo maior comprometimento da FE em sujeitos com DP em estágio 

III. 
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Tabela 1. Porcentagem dos que conseguiram realizar os testes e p da comparação entre as proporções dos que 

conseguiram ou não realizar tais testes 

Teste GC DP p 
Moeda na mão 87,5% 81,2% p= 1.0000 
Ir - não ir 93,7% 87,5% p= 1.0000 
Interpretação de provérbio 87,5% 56,2% p= 0.0644 
Trilha forma A 62,5% 37,5% p= 0.2890 
Trilha forma B 31,2% 25% p= 0.7166 

Fonte: Medeiros et al. (2004) 

 

Tabela 2. Média aritimética dos escores dos testes de fluência verbal e desenho do relógio 

Teste GC DP p 
Fluência verbal 14 11.8 p=0.0529 
Desenho do Relógio 2.9 2.6 p=0.6647 

Fonte: Medeiros et al. (2004) 

 

 Também é possível, conforme indica o estudo feito por Santos (2008) - cujo objetivo era 

avaliar as disfunções mnemônicas presentes na DP - aplicar os testes de Vocabulário da Escala 

Weschler de Inteligência para Adultos (WASI) além das escalas para avaliação de aspectos 

neuropsiquiátricos (Escala de Depressão Geriátrica – GDS) e cognitivos (Mini Exame do Estado 

Mental – MEEM). Nos estudos de Cahn et al. (1998, p. 577), foi utilizado o Digit Ordering Test 

para avaliar a flexibilidade mental e a memória de trabalho. Neste, “subjects are read 14 series of 

7 digits, out of sequence (e.g., 7-2-8-4-1-7-3) and are asked to repeat the digits in ascending 

order”. 

 

Tratamento 

Na década de 40, houve a tentativa de tratar a doença e Parkinson através de cirurgia, mas 

seu sucesso era bastante limitado. Na década de 70, com o surgimento da levodopa, as indicações 

cirúrgicas se tornaram incomuns. Na década de 90, a cirurgia voltou a ser uma opção terapêutica 

para determinados casos. Os tipos realizados mais frequentes são: cirurgia ablativa; estimulação 

cerebral profunda; transplante de células (Limongi, 2001).  

Limongi (2001, p. 37) indica que “embora, até o presente, não exista cura para a doença de 

Parkinson, estão disponíveis alguns medicamentos capazes de melhorar significativamente a 

maioria dos sintomas”. Abaixo, a lista dos principais medicamentos para combater os sintomas 

da doença de Parkinson: 
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 • Levodopa; apesar de ser a droga mais eficaz no alívio dos sintomas parkinsonianos, não 

deve ser ministrada no início da doença. É uma precursora da dopamina, elevando o 

nível desta substância no cérebro. Nos primeiros 5 anos de tratamento com levodopa, os 

sintomas são controlados com facilidade; depois surgem complicações devido à 

incapacidade do cérebro de armazenam a dopamina e os sintomas voltam a  aparecer 

antes da próxima ingestão do medicamento. A duração do benefício do uso de levodopa 

encurta progressivamente ao longo do tempo, necessitando a introdução de outros 

remédios que potencializem a sua ação. Ademais, há aparecimento de discinesias 

(movimentos involuntários anormais de natureza contínua que acometem os membros, o 

tronco ou a face, lembrando os movimentos da Coréia), de náuseas e vômitos e de 

distúrbios psiquiátricos, como as alucinações e os delírios persecutórios, quando altas 

doses são ministradas. Nestes casos, antipsicóticos são muitas vezes prescritos.  

 • Agonistas da dopamina: semelhantes à levodopa, embora não necessitem de 

transformação enzimática para ser ativas e o efeito antiparkinsoniano não seja tão 

potente. Agem nos receptores de dopamina, ativando-os e fazendo com que eles 

respondam de maneira semelhante à dopamina. 

 • Inibidores da MAO-B: sua ação reduz a velocidade de remoção da dopamina – 

realizada pela enzima monoamino-oxidase (MAO-B), que transforma a dopamina em 

seu metabólito - aumentando seus níveis e seu tempo de vida útil. 

 • Inibidores da COMT: A enzima O-metil-transferase (COMT) é responsável, junto com 

a MAO-B, pela metabolização da dopamina, mas também atua sobre a levodopa 

transformando-a em uma substância sem efeito terapêutico. 

 • Amantadina: usada nas fases iniciais da doença, pois sua eficácia é moderada. Age de 

forma anticolinérgica e dopaminérgica, além se ser antagonista de receptores 

excitatórios, que se encontram nos gânglios de base. 

 • Anticolinérgicos: inibidores da acetilcolina restabelecem o equilíbrio entre acetilcolina 

e dopamina, que se encontra alterado na doença de Parkinson. Essas drogas não costuma 

ser bem toleradas, principalmente em pacientes idosos. 

 

É escassa a literatura que aborda a reabilitação cognitiva de sujeitos com DP, apesar de 

sabido que os efeitos das alterações cognitivas podem ser reabilitados e tratados de forma 

preventiva, principalmente (Galhardo, 2009). O problema é que, em geral, dá-se ênfase aos 

comprometimentos motores advindos com a DP.  
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Como a demência e as alterações cognitivas aparecem de forma semelhante na DP e no 

Alzheimer – além de ambas serem doenças crônicas degenerativas - o programa de reabilitação 

neuropsicológica (RN) aqui citado foi baseado na doença de Alzheimer. 

Segundo Ávila (2003, p. 140): 

 

A RN é um processo ativo que visa capacitar pessoas com déficits cognitivos causados 

Poe lesão ou doença, para que essas adquiram um bom nível de funcionamento social, 

físico e psíquico. Desta maneira, a reabilitação implica maximizar funções cognitivas 

por meio do bem-estar psicológico, da habilidade em atividades de vida diária (AVD) e 

do relacionamento social. Além disso, também busca a diminuição dos déficits que 

ocasionam afastamento e isolamento social, dependência e discriminação 

 

Ávila (2003) utilizou a RN para trabalhar déficits de memória, linguagem e treinos de 

atividade de vida diária, monitorando as alterações de escore por meio do Mini Exame do Estado 

Mental (MEEM) a fim de avaliar a eficácia da RN.  Ela verificou conseguiu resultados positivos 

como a melhora na cognição e na qualidade de vida (QV) do paciente submetido à RN.  

A bateria neuropsicológica por ela usada foi formada pelos seguintes testes: 

 

- cubos, dígitos e vocabulário (WAIS – R: para avaliação de QI); 

- Boston Naming Test (para avaliação da capacidade de nomeação); 

- leitura, escrita e compreensão; 

- Fuld Object Memory Evaluation (FOME); 

- Trail Making Test A e B; 

- Fluência verbal – categoria animal; 

- Desenho do Relógio; 

- Cubo de Necker. 

 

Parte da RN ocorreu em grupo, parte individual. Na primeira, atividades de orientação 

temporo-espacial, treino dos nomes das pessoas do grupo, treino atenção, linguagem, memória 

(implícita e explícita) e exercícios de socialização através da divisão de experiências dos 

participantes do grupo. Estes eram incitados a anotar e transmitir um recado, dar e receber um 

telefonema e ler uma reportagem, no jornal. A linguagem e a memória semântica e episódica 

foram trabalhadas com exercícios que promoviam resgate e fluência verbal, manutenção do 
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discurso, fala espontânea e escrita. Treinos de associações verbais e visoverbais, através de 

fornecimento de pistas, trabalharam a memória recente. Na RN individual, houve treinos de uso 

de auxílios externos e atividades que usam memória implícita (relativamente intacta até a fase 

grave da doença, tal como a memória remota). A atenção, a nomeação e fluência verbal foram 

trabalhadas com estímulos visuais (a paciente tinha que descrever em detalhes certas figuras ou 

encontrar objetos que pertencessem a uma categoria específica ou que começasse com 

determinada letra). O uso de jogos que demandassem formar o máximo de palavras com as letras 

dadas e o uso de exercícios de cálculos relacionados com a vida diária trabalharam a memória de 

trabalho. A leitura e compreensão de textos curtos e de pequenas crônicas objetivaram a 

reabilitação da capacidade de abstração. A autora também fez uso do princípio da “aprendizagem 

sem erro”, através do qual a paciente era proibida de adivinhar quando tinha dúvidas, devendo 

pedir pistas até saber a resposta correta. O número de pistas diminui à medida que a paciente 

acerta (Ávila, 2003). 

Além do treino das principais funções cognitivas, foram trabalhadas as queixas e as 

inseguranças da paciente.  Atividades externas de lazer também eram usadas na RN, através da 

solicitação de um texto da paciente que expressasse a impressão sobre o passeio (Ávila, 2003). 

Ávila (2003) constatou que a RN aumentou 1 ponto o escore  no MEEM, em 4 anos, 

embora, a queda média do escore de pacientes com DA seja de quase 3 pontos por ano. Também 

obteve êxito nas atividades de rastreamento visual e atenção para um estímulo (Trail Making A). 

A atenção dividida melhorou na RN em grupo, mas piorou na individual. O controle mental não 

sofreu alterações mesmo depois da RN. A capacidade de armazenamento e evocação da memória 

melhorou, dado que corrobora com o resultado obtido no MEEM. A apraxia construtiva (relógio 

e Cubo de Necker) manteve-se estável. Os treinos de leitura fizeram os resultados das provas de 

linguagem, escrita e compreensão voltarem para a faixa da normalidade. A capacidade de 

nomeação teve melhore gradativa no decorrer dos 4 anos. Atividades que avaliam funções 

motoras, habilidade de cálculos simples, fluência verbal para categorias semânticas e categoria 

animais apresentaram resultado estável. 

Assim, as funções cognitivas apresentaram pequenas melhoras e estabilização, um grande 

ganho que os pacientes com doença neurovegetativa têm com a RN (Ávila, 2003). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A descrição dos sintomas e sinais clínicos da doença de Parkinson pouco se modificou. O 

desenvolvimento das técnicas de neuroimagem e dos testes biológicos pouco acrescentou ao 

diagnóstico e, por conseguinte, pouco afetou a prática médica. O reconhecimento da doença 

ocorre, na maioria dos casos, pelo olhar, escuta e alguns gestos simples (Limongi, 2001). 
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A doença de Parkinson, mesmo tendo sido descoberta há quase um século, ainda tem suas 

causas ainda desconhecidas. Tenta-se explicar as causas em diferentes teorias, genéticas e 

ambientais. 

Há ainda discordância sobre a associação da doença de Parkinson com demência. A 

prevalência de demência entre os portadores da doença ainda é incerta, havendo estimativas 

muito díspares que variam de 10 a 50%. Os números apresentados nas pesquisas e o conceito de 

demência não dispõem de consenso, conforme indicam Caixeta e Ferreira (2012, p. 217): 

 

A dificuldade de se estabelecer uma taxa uniforme entre os diversos estudos recai, na 

maior parte das vezes, na precariedade da definição de demência, mais usualmente 

aceita e utilizada aquela que contempla o conceito de demência como uma síndrome 

cortical, o que não coincide com a demência subcortical característica da DPI.  

 

Alterações emocionais e déficits cognitivos costumam aparecer com o progressão da DP 

(Goular & Pereira, 2004), mas também é sabida a degeneração cognitiva a idade avançada traz. E 

a própria administração de levodopa, além de aumentar o descontrole motor, pode diminuir o 

processamento cognitivo (Cahn et al., 1998), dificultando ainda mais os estudos sobre os 

distúrbios cognitivos provenientes da DP. 

Devido à ignorância sobre as causas e a cura da doença de Parkinson, o tratamento ainda 

ocorre, majoritariamente, através de medicamentos, com o intuito de evitar a progressão do 

transtorno e controlar os sintomas. A RN mostra retardar os efeitos degenerativos cognitivos da 

DP. 
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