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A doença de Parkinson (DP) foi descrita pela 

primeira vez por James Parkinson, médico inglês 

membro do Colégio Real de Cirurgiões. Em 
1817, Parkinson publicou em Londres, um 

livro intitulado An Essay on the Shaking Palsy, 
que vem a ser a primeira descrição mundial 
bem definida da doença que hoje leva o seu 

nome. 
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O diagnóstico da Doença de Parkinson, essencialmente 
clínico, baseia-se nos dados coletados na anamnese e 

no exame físico. As manifestações do parkinsonismo se 
caracterizam por sinais e sintomas basicamente 

motores: bradicinesia associada a pelo menos um outro 
sinal cardeal de parkinsonismo (rigidez muscular, 

tremor ou alteração de reflexos posturais). Tais sinais 
acabam por influenciar a produção de fala e, ainda, por 

acarretar uma expressão facial em "máscara" 
(hipomimia), interferindo de forma negativa na 

expressão comunicativa e na qualidade de vida desses 
indivíduos. Observam-se ainda, outros sinais, tais como 

micrografia (caligrafia muito pequena) e dores 
musculares. 



Além do prejuízo na função comunicativa, a Doença de 
Parkinson também acarreta disfagia. Porém, mesmo 
com alterações bastante marcantes na deglutição, os 

parkinsonianos só costumam apresentar queixas 
referentes à deglutição em estágios mais avançados da 

doença. Um estudo que ilustra este fato, evidenciou 
que os indivíduos com Doença de Parkinson estudados, 

mesmo sem queixas de deglutição, apresentavam 
disfagia. Tal falta de correlação entre a presença da 

queixa e da disfagia, provavelmente se dá em função de 
uma redução na sensibilidade do trato digestivo. 

Considerando a evolução da doença, alguns autores 
observaram alterações de deglutição proporcionais ao 

estágio evolutivo da Doença de Parkinson. 



Os sintomas e sinais cardinais do parkinsonismo são: 
tremor de repouso, bradicinesia, rigidez muscular do 

tipo plástica, podendo haver o sinal da roda dentada e 
instabilidade postural. Outros dados clínicos de 

importância são: distúrbios da marcha, fácies em 
máscara, alteração de voz, disartria, sialorréia, 

disfunção 
sexual, câimbras, dores, parestesias, disfagia, 
incontinência urinária, obstipação intestinal, 

alterações 
da escrita (micrografia), distúrbios do sono, 

bradifrenia, 
depressão e demência. 



MESENCÉFALO 
• Substância Negra é um núcleo compacto da 

substância cinzenta formada por neurônios que 
apresentam a característica de conter melanina 

que ocasiona a coloração escura. Os neurônios da 
substância negra são dopaminérgicos, ou seja, 

utilizam o neurotransmissor dopamina. 
Degeneração destes neurônios causam as graves 
perturbações motoras da síndrome de Parkinson 



MESENCÉFALO 
Tegmento do mesencéfalo é uma 

continuação do tegmento da ponte. 
Apresentando a Formação Reticular, 

substância cinzenta  e substância branca.  



MESENCÉFALO 
Tegmento do mesencéfalo 

A substância cinzenta é formada por alguns 
pares de nervos cranianos e 2 núcleos 

importantes para a atividade motora somática: 
• Núcleo Rubro - origina o tracto rubro-espinhal 

o qual influencia os neurônios motores da 
medula, responsáveis pela inervação da 

musculatura distal dos membros. 



MESENCÉFALO 
  Substância Branca , percorrem o tegmento do 
mesencéfalo fibras ascendentes, e representam 

a continuação dos segmentos que sobem da 
ponte. 

Profª Viviane Marques 



Pesquisas recentes tem relatado que a Doença 
de Parkinson é considerada uma doença 
neurológica degenerativa, progressiva, 

caracterizada pela presença de disfunção 
monoaminérgica múltipla, incluindo o déficit 

de sistemas dopaminérgicos, colinérgicos, 
serotoninérgicos e noradrenérgicos.  

(Teive, 2005) 



A progressão da doença é extremamente variável entre 
pacientes e, aqueles que manifestam o tremor como 
sintoma inicial, costumam apresentar um prognóstico 
mais favorável. O início da doença em idade avançada 
pode estar associado à rápida progressão e ocorrência 
de danos cognitivos. A doença reduz a expectativa de 
vida, que pode ser, pelo menos em parte, restaurada 

pelo tratamento com levodopa e outras drogas. 
 



A Formação Reticular tem 
estrutura intermediária entre a 
substância branca e a cinzenta. 

Pertence basicamente ao 
tronco encefálico, porém se 

estende um pouco ao 
diencéfalo e aos níveis mais 

altos da medula. 
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A Formação Reticular é distribuída em 
núcleos: 

• Núcleos da rafe – dispõe-se na linha mediana de 
toda extensão do TC. Ricos em serotonina. 

• Locus ceruleus – assoalho do IV ventrículo, ricas 
em noradrenalina. 

• Substância cinzenta periaquedutal – circunda o 
aqueduto cerebral, importante na regulação da 

dor. 

• Área tegmentar ventral – tegmento do 
mesencéfalo, ricos em dopamina. 

 



No estágio inicial, estágio 1 ocorre o 

acometimento do núcleo motor dorsal dos nervos 

glossofaríngeo e vago, além da zona reticular 

intermediária e do núcleo olfatório anterior.  

 O  estágio 2 mostra o comprometimento dos núcleos da 
rafe, núcleo reticular gigantocelular e do complexo 

lócus cerúleos. No estágio 3 existe comprometimento 
da parte compacta da substância negra do 
mesencéfalo. Já nos estágios 4 e 5 ocorrem 

comprometimentos das regiões teleencefálicas do 
mesocórtex temporal e de áreas de 

associação do neocórtex pré-frontal. O estágio 6 aparece 

pelo comprometimento de áreas associação do 

neocórtex, áreas pré-motoras e área motora primária. 





Estágio Um 

Sinais e sintomas em um lado do corpo.  

Sintomas leves.  

Sintomas incovenientes mas não 

desabilitantes.  

Usualmente presença de tremor em um 

membro.  

Amigos notam mudanças na postura, 

locomoção e expressão facial.  

Estágio Dois 

Sintomas bilaterais.  

Disfunção mínima.  

Comprometimento da postura e marcha.  
 



.  

Estágio Três 

Lentidão significativa dos movimentos 

corporais.  

Disfunção do equilíbrio de marcha ou em 

ortostatismo.  

Disfunção generalizada moderadamente grave.  

Estágio Quatro 

Sintomas graves.  

Pode andar por uma distância limitada.  

Rigidez e bradicinesia.  

Incapaz de viver sozinho.  

O tremor pode ser menor que nos estágios 

precoces.  
 



  

Estágio Cinco 

Estado caquético.  

Invalidez completa.  

Incapaz de ficar em pé ou andar.  

Requer constantes cuidados de 

enfermagem.  
 



Estágios da DP segundo a Escala de Hoehn e Yahr (modificada) 
Fonte: Shenkman ML et al 2001 

ESTÁGIO Ø Nenhum sinal da doença 
ESTÁGIO 1 Doença unilateral 

ESTÁGIO 1,5 Envolvimento unilateral e axial 
ESTÁGIO 2 Doença bilateral sem déficit de equilíbrio 

ESTÁGIO 2,5 Doença bilateral leve, com recuperação no “teste 
do empurrão” 

ESTÁGIO 3 Doença bilateral leve a moderada; alguma 
instabilidade postural; capacidade 

para viver independente 
ESTÁGIO 4 Incapacidade grave, ainda capaz de caminhar ou 

permanecer de pé sem ajuda 
ESTÁGIO 5 Confinado à cama ou cadeira de rodas a não ser 

que receba ajuda 



A Escala de Hoehn e Yahr (HY – 
Degree of Disability Scale), desenvolvida 

em 1967, é rápida e prática 
ao indicar o estado geral do paciente. 
Em sua forma original, compreende 

cinco estágios de classificação 
para avaliar a severidade da DP e 

abrange, essencialmente, medidas 
globais de sinais e sintomas que permitem 

classificar o indivíduo quanto 
ao nível de incapacidade. Os sinais 
e sintomas incluem instabilidade 

postural, rigidez, tremor e bradicinesia. 



Tipos de Parkinsonismo 
Estabelecido o diagnóstico sindrômico de 

parkinsonismo, passa-se à identificação de sua 
causa. As diversas formas de parkinsonismo 

podem ser classificadas 
em 3 tipos básicos: parkinsonismo primário 
(doença de Parkinson idiopática e as formas 
hereditárias); parkinsonismo secundário; e 

parkinsonismo-plus ou atípico. O diagnóstico de 
parkinsonismo primário pressupõe 
a exclusão das outras duas formas 
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Parkinsonismo secundário  

As principais causas são:  
• Drogas: neurolépticos (fenotiazínicos, butirofenonas, tioxantenos, 
reserpina, tetrabenazina), antieméticos (benzamidas), bloqueadores de 
canais de cálcio (cinarizina, flunarizina), miodarona, lítio, ciclosporina, 
antidepressivos inibidores de recaptação de serotonina 
e duais, meperidina.  
• Intoxicações Exógenas: manganês, monóxido de carbono, dissulfeto 
de carbono, metil-feniltetrahidroperidina (MPTP), 
metanol,ganofosforados, 
herbicidas (paraquat, glifosato) 
• Infecções: encefalites virais, neurocisticercose e síndrome da 
imunodeficiência adquirida 
• Doença Vascular Cerebral 
• Traumatismo Cranioencefálico 
• Processos Expansivos do SNC 
• Hidrocefalia 
• Distúrbios Metabólicos: hipoparatireoidismo 



Parkinsonismo Atípico 
O parkinsonismo-plus ou atípico ou é a denominação empregada para 
caracterizar quadros neurológicos  em que uma síndrome parkinsoniana, 
ao contrário do que ocorre com a DP, geralmente instala-se de forma 
simétrica e responde mal a drogas de efeito antiparkinsoniano, inclusive a 
levodopa. Essa forma de parkinsonismo relaciona-se a uma série de 
moléstias neurológicas degenerativas  ou dismetabólicas, que podem ser 
didaticamente divididas em 2 grupos: a) doenças, geralmente esporádicas, 
que instalam-se na meia idade (após os 45 anos); b) doenças, 
freqüentemente com história familiar positiva, instaladas antes dos 45 
anos. O grupo A inclui as seguintes condições: paralisia supranuclear 
progressiva, atrofia de múltiplos sistemas, degeneração córtico-basal e 
demência com corpos de Lewy. Essas doenças neurodegenerativas que são 
as que oferecem maiores dificuldades para serem distinguidas da DP,  
porque do mesmo modo que a forma clássica desta moléstia instalam-se 
na meia idade (acima dos 40 anos) e geralmente são esporádicas. O 
reconhecimento precoce dessas moléstias reveste-se ainda de grande 
importância porque todas apresentam prognóstico pior que a DP 



Diferenças entre a Paralisia Supranuclear  Progressiva (PSP) e a Doença de Parkinson (DP) 



Atrofia de Múltiplos Sistemas 
Clinicamente caracterizada pela presença de sinais parkinsonianos, 
cerebelares, autonômicos e piramidais, em várias combinações5. 

Quando há predomínio dos sintomas parkinsonianos, é chamada de 
degeneração estriatonigral; quando o predomínio é dos sintomas cerebelares 
recebe o nome de atrofia olivopontocerebelar; e, finalmente, quando há o 

predomínio de sintomas autonômicos recebe o nome de síndrome de Shy-
Drager. Sinais piramidais aparecem em aproximadamente 50% dos pacientes. 
No início, o quadro clínico pode ser semelhante ao da DP, especialmente na 
forma estriatonigral, trazendo dificuldades diagnósticas. Durante a evolução, o 

aparecimento de manifestações não comuns na DP, como a pouca resposta 
à levodopa e a rápida evolução dos sintomas, sugere 
diagnóstico de AMS. Os principais diagnósticos diferenciais são a paralisia 

supranuclear progressiva, degeneração corticobasal e demência com 
corpúsculos de Lewy. O tratamento farmacológico é extremamente limitado, 
pois a resposta à levodopa, quando ocorre, só é observada nos estágios iniciais 
da doença. O apoio multidisciplinar ao paciente através de fonoaudiólogos, 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e enfermeiros desempenha papel 
importante no tratamento. 



Demência com corpos de Lewy (DCL)  
 

É uma das principais causas de demência, sendo 
parte de um espectro clínico de doenças com 
inclusões neuronais denominadas corpos de Lewy, 
que inclui a doença de Parkinson. Do ponto-de-
vista clínico, a DCL caracteriza-se por flutuação 
cognitiva, alucinações visuais e parkinsonismo 
espontâneo. 



Estima-se que 89% dos pacientes com Doença de Parkinson 
experimentarão alterações vocais com a progressão da doença, ao 

passo que 70 a 85% dos pacientes com Doença de Parkinson 
apresentam alterações na fala, em decorrência dos sintomas 

motores presentes nesta doença. 
 Além do prejuízo na função comunicativa, a Doença de Parkinson 
também pode levar à disfagia, micrografia, alterações na marcha, 
depressão, alterações autonômicas, e respiratórias. A disfunção 

respiratória é a principal causa de morte de pacientes com 
Doença de Parkinson, sendo a pneumonia por aspiração o 

problema mais comum. Vale lembrar que, apesar de a Doença de 
Parkinson ser considerada uma doença característica de 

transtorno do movimento, algumas características não-motoras 
são típicas da doença, como alterações cognitivas, distúrbios do 

sono e distúrbios sensoriais. 
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Estudo Dirigido 
DOENÇA DE PARKINSON (DP) 

  
1. As manifestações do Parkinsonismo se caracterizam por quais sinais e 

sintomas? 
2. Onde se localiza  e qual a importância da Substância Negra? 
3. O paciente com Parkinson pode apresentar quais distúrbios relacionados com o 

tratamento  fonoaudiológico? 
4. Qual a causa das alterações do Parkinson? 
5. Quais os sinais e sintomas esperados para cada estágio do Parkisonismo? 
6. Quais os tipos de Parkinson? 
7. Como caracteriza-se a voz do paciente com Parkinson? 
8. Diferencie Paralisia Spranuclear progressiva de DP. 
9. O que é Atrofia de Múltiplos Sistemas? 
10. Quais as principais causas de Parksonismo secundário? 
11. Descreva parkinsonismo-plus ou atípico. 
12. Faça uma resenha do artigo:  

 




