
0 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 

NÚCLEO DE NUTRIÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aline Oliveira Nascimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FATORES NUTRICIONAIS PROMOTORES E PROTETORES DA DOENÇA 
DE PARKINSON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE 
2011



1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 

NÚCLEO DE NUTRIÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FATORES NUTRICIONAIS PROMOTORES E PROTETORES DA DOENÇA 
DE PARKINSON 

 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Colegiado do Curso 
de Graduação em Nutrição como 
requisito para conclusão do Curso de 
Bacharel em Nutrição 
 
 
 
 
 
Autor: Aline Oliveira Nascimento 
Orientador: Professora Dra. Keila 
Fernandes Dourado 

 
 
 
 
 
 
 
 

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE 
2011 



2 

 

RESUMO 

 

 

Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença crônica, progressiva e 

neurodegenerativa caracterizada por alterações motoras e distúrbios cognitivos. 

Diversos fatores atuam promovendo ou protegendo contra o desenvolvimento da 

DP. Por isso, a abordagem do indivíduo com DP requer uma intervenção 

multidisciplinar, incluindo cuidados nutricionais específicos, de forma a promover 

melhor qualidade de vida aos portadores da doença. Objetivo: Estudar os fatores 

nutricionais promotores e protetores envolvidos na Doença de Parkinson.  

Metodologia: Revisão literária realizada de março de 2010 a junho de 2011, através 

da busca de artigos científicos publicados nas bases de dados on-line U.S. National 

Libray of Medicine, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, 

Scientific Eletronic Library Online, Centro Especializado da Organização Pan-

Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde e Literatura Internacional de 

Ciências da Saúde, sendo considerados aptos apenas artigos publicados nos últimos 

treze anos (1998-2011) e escritos em português, inglês ou espanhol, utilizando-se 

as palavras chaves: “Doença de Parkinson”, “Fatores de risco”, “Envelhecimento”, 

“Nutrição do idoso”, “Antioxidantes”, “Café”, “Vitaminas”, “Micronutrientes”, 

“Atividade física”, “Tabagismo”, “Recomendações nutricionais” e “Levodopa”. Na 

língua inglesa, foi utilizado o descritor “Parkinson Disease”. Os artigos das 

pesquisas foram selecionados ou excluídos através da leitura do título, leitura do 

resumo e leitura do artigo na íntegra. Resultados: Ao final de todas as pesquisas e 

seleções de artigos, 111 atenderam a todos os critérios de inclusão e foram 

utilizados como base para a discussão do tema.  Conclusões: A presente revisão 

bibliográfica permitiu verificar que artigos científicos abordando os fatores 

nutricionais envolvidos na DP são escassos sendo necessários mais estudos sobre o 

tema. Entretanto, podemos detectar alimentos e nutrientes protetores para a DP 

como café, chá, vitamina E e minerais antioxidantes, além do consumo moderado 

do álcool. 

 

Palavras-Chave: doença de Parkinson; idoso; recomendações nutricionais 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1. Caracterização do problema e Marco teórico 

 A Doença de Parkinson (DP) foi descrita pela primeira vez em 1817 por James 

Parkinson que inicialmente a denominou "paralisia agitante". É caracterizada pela 

presença de movimentos tremulantes involuntários, diminuição da força muscular, 

tendência à inclinação do corpo para frente e alteração da marcha (festinação). Os 

sentidos e o intelecto estavam preservados, no entanto, na descrição dos casos 

relatados por James Parkinson haviam elementos que, se reconsiderados, 

correspondiam ao comprometimento das funções cognitivas (REICH, 1997).   

 A DP é uma doença idiopática neurodegenerativa que se caracteriza pela 

degeneração progressiva e irreversível de neurônios dopaminérgicos da via 

nigroestriatal. As regiões afetadas são intimamente relacionadas ao sistema motor 

que controla a atividade muscular e o aparecimento dos sintomas surge quando já 

ocorreu a degeneração de 20-40% dos neurônios dopaminérgicos dessas regiões 

(RODRIGUES, 2006).  

 Indivíduos de ambos os sexos são acometidos, independente de raça ou 

classe social e predomina em idosos, com início do quadro clínico geralmente entre 

os 50 e 70 anos de idade, embora não seja rara a incidência mais precoce 

(MENESES; TEIVE, 1996; LIMONGI et al., 2001). A prevalência da DP é estimada em 

100 a 200 casos por 100.000 indivíduos, acometendo preferencialmente o sexo 

masculino a partir da sexta década de vida. (TEIXEIRA; CARDOSO, 2004). A 

incidência na população acima de 65 anos é de 1 a 2% em todo o mundo e a 

prevalência no Brasil é de 3%, ou seja, em torno de trezentos mil indivíduos 

portadores (DOWDING et al., 2006; PAULA et al., 2006).  

 Quanto ao tratamento, ainda não existem medicamentos capazes de 

interromper o curso da doença nem de evitá-la; os existentes visam ao controle dos 

sintomas com o objetivo de manter o portador com autonomia, independência 

funcional e equilíbrio psicológico, o que se obtêm com a reposição de dopamina 

estriatal (GONÇALVES et al., 2007). A disponibilidade de tratamento tornou possível 

manter uma boa mobilidade funcional durante anos e aumentou consideravelmente 
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a expectativa de vida dos pacientes. Entretanto, os frequentes efeitos indesejáveis 

dos fármacos antiparkinsonianos tradicionais determinam que esses só sejam 

iniciados quando os sintomas estiverem prejudicando o desempenho profissional ou 

das tarefas diárias (RODRIGUES, 2006). 

Sem tratamento a Doença de Parkinson progride de 5 a 10 anos até um 

estágio rígido, acinético, no qual o paciente não consegue cuidar de si mesmo. 

Frequentemente a morte ocorre como resultado das complicações da imobilidade, 

incluindo a pneumonia de aspiração e a embolia pulmonar (RODRIGUES, 2006). 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 (LANA et 

al, 2007).  

 Apesar de determinados tipos de parkinsonismo poderem ser induzidos por 

determinados fármacos ou elementos tóxicos, a causa da DP idiopática é ainda 

desconhecida (GORELL et al., 2004). Segundo Werneck et al.  (1999)  alguns 

medicamentos e químicos são capazes de alterar o metabolismo da dopamina, ter 

algumas repercussões sobre a degeneração dos neurônios dopaminérgicos na 

substância  negra, bem como atuar como bloqueadores da ação dos receptores D2 

do estriado, explicando assim os sintomas de determinadas síndromes 

parkinsonianas. Surge, atualmente, um reconhecimento amplo de que a DP pode 

surgir de uma combinação entre uma predisposição genética associada e um 

conjunto de fatores ambientais ainda não identificados, sendo que, a contribuição 

desses fatores varia entre indivíduos (GUTTMAM et al., 2003; TINTNER, 2002). Além 

disso, foram identificadas mutações genéticas que vieram revolucionar as bases 

científicas da neuro-degeneração e que poderão explicar, por si só, uma pequena 

percentagem de casos de manifestação da DP (ZHIGAO et al., 2003). 

 O estilo de vida pode também desempenhar um papel importante no 

aumento ou diminuição do risco de DP. Tanto a obesidade como o consumo de 

álcool foram implicados em alguns estudos, mas com resultados contraditórios 

(TANNER, 2000). Miller (2002) identificou a hiperhomocisteína e a deficiência de 

ácido fólico como eventuais fatores de risco para a DP.  Parece também existir um 

aumento de risco de DP relacionado com o consumo excessivo de gordura animal e 
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carnes vermelhas (TANNER, 2000), no entanto, esses resultados não são 

consistentes em todos os estudos (ZHIGAO et al., 2003).   

 Em contrapartida, fatores dietéticos têm sido estudados, sendo o consumo 

de determinados antioxidantes como a Vitamina A, E e C considerados potenciais 

fatores protetores, uma vez que o stress oxidativo pode contribuir para a 

degeneração neuronal na DP (ETMINAN et al., 2005; ZHANG et al., 2002). No 

entanto, a evidência epidemiológica para suportar essas associações é limitada e 

por vezes é inconsistente nos diferentes estudos (FALL et al., 1999). Esse fator 

protetor tende a desaparecer em consumos mais elevados e o uso de suplementos 

vitamínicos não aparece associado a uma redução do risco de DP (ETMINAN et al., 

2005).   

O consumo de cafeína e chá também podem ser protetores no 

desenvolvimento da doença de Parkinson, embora os mecanismos ainda não 

estejam totalmente estabelecidos (ZHIGAO et al., 2003; CHAN et al., 2003). 

 Portanto, a abordagem do indivíduo com DP pressupõe uma intervenção 

multidisciplinar de forma a retardar a evolução da doença e as suas consequências, 

proporcionando a manutenção/melhoria da independência, funcionalidade e 

qualidade de vida dos indivíduos com DP. 

  

2. Justificativa  

Observa-se a necessidade de estudos que avaliem os fatores nutricionais 

promotores e protetores da Doença de Parkinson para prevenção, tratamento e 

promoção da melhor qualidade de vida desses indivíduos. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo geral 

 

Estudar os fatores envolvidos na Doença de Parkinson, especialmente os 

nutricionais. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Estudar a Doença de Parkinson e seus fatores de risco; 

 Determinar os alimentos e nutrientes promotores e protetores da DP; 

 Analisar o efeito de fatores, tais como o consumo de álcool, o tabagismo e a 

prática de exercícios físicos, no aumento ou diminuição de risco da DP; 

 Delinear os possíveis aspectos nutricionais envolvidos na interação com a 

terapêutica medicamentosa na DP; 

 Verificar a existência de padrões alimentares que possam proteger contra a 

DP; 

 Relacionar estado nutricional com a doença de Parkinson; 

 Referenciar distúrbios autonômicos presentes em indivíduos com DP; 

 Propor cardápio padrão para suprir necessidades de indivíduos com DP. 
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METODOLOGIA 

 

 

Foi realizada uma revisão da literatura no período de março de 2010 a junho 

de 2011, desenvolvida através de pesquisas bibliográficas nas bases de dados 

eletrônicas U.S. National Libray of Medicine (PUBMED), Literatura Latino-Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO), Centro Especializado da Organização Pan-Americana da 

Saúde/Organização Mundial da Saúde (BIREME) e Literatura Internacional de 

Ciências da Saúde (MEDLINE), para busca de artigos de periódicos científicos 

indexados, nas seguintes línguas: português, inglês e espanhol. A base de dados 

teve delimitação do ano de publicação, ou seja, só foram considerados aptos para 

esse estudo artigos publicados sobre o tema nos últimos treze anos (1998-2011). 

Para tal finalidade, utilizaram-se os seguintes descritores na língua 

portuguesa: “Doença de Parkinson”, “Fatores de risco”, “Envelhecimento”, 

“Nutrição do idoso”, “Antioxidantes”, “Café”, “Vitaminas”, “Micronutrientes”, 

“Atividade física”, “Tabagismo”, “Recomendações nutricionais” e “Levodopa”. 

Recorreu-se ao operador “e” para combinação dos descritores durante o 

rastreamento das publicações. Na língua inglesa, foi utilizado o descritor 

“Parkinson Disease”.  

Dentre os trabalhos encontrados, foram selecionados aqueles que se 

encaixaram no objetivo do trabalho e mais relevantes em termos de delineamento 

e resultados encontrados. 

Os critérios utilizados para exclusão de artigos foram: artigos publicados fora 

da delimitação do ano de publicação estipulada (1998-2011) e artigos escritos em 

outras línguas que não o português, o inglês ou espanhol. Foram incluídos na 

pesquisa todos os artigos (originais e de revisão) que não desobedeceram aos 

critérios de exclusão. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Ao final de todas as pesquisas e seleções de artigos, 111 atenderam a todos os 

critérios de inclusão e foram utilizados como base para a discussão do tema. 

1. Doença de Parkinson 

 A Doença de Parkinson (DP), descrita inicialmente por James Parkinson em 

1817, constitui-se numa desordem neurodegenerativa e progressiva (SCORZA et al., 

2001; ARAGÃO; NAVARRO, 2006; TEIVE, 2006) de etiopatogenia desconhecida 

(SCORZA et al., 2001; TEIVE, 2006), que acomete os neurônios dopaminérgicos da 

substância negra, resultando em um déficit de dopamina no corpo estriado 

(SCORZA et al., 2001; CAIXETA, 2004), substância negra e regiões profundas do 

cérebro. O seu diagnóstico é clínico, baseado na anamnese, exame neurológico e 

resposta ao tratamento farmacológico (SHIH et al., 2006). 

 Apesar dos vários estudos realizados nas últimas décadas, as causas da DP 

não se encontram totalmente esclarecidas (UNDY-EKMAN, 2000). Um conjunto de 

fatores genéticos e ambientais tem sido associado com o aumento do risco, sendo a 

interação entre as características genéticas e as exposições ambientais o foco da 

investigação atual (FIRESTONE et al., 2005).    

A Doença de Parkinson possui distribuição universal (REIS, 2004) e alta 

prevalência, onde atinge 0,1% da população geral (CAIXETA, 2004) e 1% da 

população mundial com mais de 65 anos de idade (BEHARI et al., 2005).   

 Taba e Asser (2002) analisando diferentes estudos epidemiológicos 

propuseram prevalências de 56 a 190/100 000 em populações caucasianas, 61 a 

100/100 000 nas populações asiáticas e de 4 a 31/100 000 em populações africanas. 

Na Europa, as taxas de prevalência variam desde 65,6/100.000 a 12500/100.000 

sendo a incidência anual de 5/100 000 a 346/100 000 (CAMPENHAUSEN, 2005). No 

Brasil, o número de portadores deve chegar aos trezentos mil indivíduos 

(GONÇALVES et al., 2007). 

 A DP é comum entre a população idosa, afetando mais de 1 em cada 100 

indivíduos com mais de 75 anos e 1 em cada 1000 indivíduos acima dos 65 anos. 

Pelo mundo inteiro estima-se que hajam por volta de 10 milhões de idosos 

acometidas pela doença. Dado o crescente envelhecimento da população mundial, 
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estima-se que, em 2020, mais de 40 milhões de indivíduos no mundo terão 

desordens motoras secundárias à DP (MORRIS, 2000). 

 Embora a DP habitualmente acometa indivíduos a partir dos 60 anos, têm 

sido descritos casos de início precoce. A sobrevida após o surgimento da doença é 

de 9 a 12 anos e trata-se de uma das principais causas de incapacidade da 

atividade motora em idosos (CAIXETA, 2004). 

 A DP é caracterizada por distúrbios motores e disfunções posturais (MORRIS, 

2000). Os sintomas mais característicos são: tremor em repouso, bradicinesia ou 

hipocinesia, rigidez muscular (MORRIS, 2000; KERANEN et al., 2003) e a perda de 

reflexos posturais que leva a alteração da marcha e queda (RODRIGUES, 2006). 

Associadas às complicações motoras (flutuações e discinesias) existem 

complicações não motoras, representadas pelas disautonomias (hipotensão 

ortostática, distúrbios gastrointestinais, distúrbios urinários, distúrbios sexuais, 

distúrbios da termoregulação e da sudorese, distúrbios sensitivos e da dor, 

dermatite seborréica, distúrbios do sono e distúrbios respiratórios) e por alterações 

neuropsiquiátricas (psicose induzida por drogas e distúrbios cognitivos) (ROCHA, 

2004; TEIVE, 2006). Além disso, sintomas como melancolia, perda de apetite, 

fadiga, perda da auto-estima e ansiedade podem estar presentes (REIS, 2004). Com 

a progressão da doença, os pacientes podem apresentar desordens cognitivas, 

déficits de memória, problemas relacionados à disfunção visuo-espacial, 

dificuldades em realizar movimentos sequenciais ou repetitivos e lentidão nas 

respostas psicológicas (MORRIS, 2000). É comum o indivíduo apresentar ainda 

escrita diminuída (micrografia), hiponímia, diminuição do piscamento ocular, 

hipofonia, sialorréia (SCORZA et al., 2001; ROCHA, 2004; TEIVE, 2006) e outras 

complicações tanto na fala como na deglutição (MORRIS, 2000). 

  A administração de levodopa é a terapia medicamentosa mais recomendada 

no controle satisfatório dos sintomas. Porém, sendo a Doença de Parkinson um 

distúrbio neuro-degenerativo com progressão inalterável, em uma fase mais 

avançada da doença os tratamentos medicamentosos serão menos eficazes em 

atenuar seus sintomas (RODRIGUES, 2006). À medida que a doença progride, torna-

se necessário aumentar a dose e diminuir o intervalo das tomadas. Os objetivos 

ideais da terapia medicamentosa passariam pela neuroproteção, recuperação 

neuronal e restauração das vias neuronais afetadas. Apesar de estes serem os 
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objetivos ideais, atualmente, as estratégias apenas podem passar pelo controle dos 

sintomas e prevenção das complicações decorrentes da DP (CAMPENHAUSEN, 2005). 

Por isso, embora a levodopa permaneça como recurso de primeira linha no 

tratamento da DP, em longo prazo surgem limitações ao seu emprego, 

representadas por perda da eficiência, flutuações do desempenho motor e 

alterações mentais. Geralmente, é necessário associar outros medicamentos 

(Bromocriptina, Pergolida, Pramipexol, Cabergolina) para potencializar a ação da 

levodopa ou para combater os efeitos colaterais, como náuseas, vômitos e 

arritmias cardíacas (LIMONGI, 2001). 

 

2. Fatores promotores da DP  

 Apesar de determinados tipos de parkinsonismo poderem ser induzidos por 

determinados fármacos ou elementos tóxicos, a principal causa da DP é ainda 

desconhecida (GORELL et al., 2004). Para alguns autores (SMELTZER et al., 2002), 

diversos fatores como os genéticos, a arterosclerose, o acúmulo excessivo de 

radicais livres de oxigênio, as infecções virais, o traumatismo craniano, o uso de 

medicamentos antipsicóticos e fatores ambientais, podem ser desencadeantes da 

doença.  

Surge, atualmente, um reconhecimento generalizado de que a DP pode 

surgir de uma combinação entre uma predisposição genética associada e um 

conjunto de fatores ambientais ainda não identificados, sendo que, a contribuição 

desses fatores apresentaria variações individuais (GUTTMAM et al., 2003; TINTNER 

et al., 2002). Segundo Morris (2005) a DP de início precoce (abaixo dos 40 anos) é 

que parece ter um componente genético. 

 O envelhecimento tem sido bastante associado e aceito como fator promotor 

da DP (PALS et al., 2003). A DP relaciona-se com uma disfunção dos gânglios da 

base e lesões ao nível da substância negra (BURCH E SHEERIN, 2005); com o 

envelhecimento a velocidade de condução dos impulsos nervosos é reduzida, 

ocorrendo também alterações nos neurotransmissores (MENEZES et al., 2003). A 

falta de dopamina (neurotransmissor que age nos núcleos da base) é o que acarreta 

o surgimento da DP. Os gânglios da base atuam no controle motor em associação ao 

sistema corticoespinal no controle dos padrões complexos da atividade motora e 

são constituídos por cinco núcleos subcorticais; núcleo caudado, globo pálido 
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(porção interna e externa), núcleo subtalâmico (NST) e substância negra. O núcleo 

caudado e o putâmen constituem o estriado, principal área de recepção dos 

gânglios da base, sobre a qual se projetam várias áreas corticais através de 

neurônios excitatórios glutamatérgicos e a via dopaminérgica nigro-estriatal (UNDY-

EKMAN, 2000). O envelhecimento acarreta por si, um determinado nível de 

degeneração neuronal mais acentuado nessas áreas específicas do cérebro (SCHRAG 

et al., 2002).  

 Indivíduos obesos apresentam níveis mais baixos de receptores de dopamina 

D2 ao nível do estriado e como os indivíduos com DP apresentam uma redução de 

dopamina ao nível do hipotálamo poderá existir alguma relação entre a DP e a 

obesidade (CHEN et al., 2005).  

Abbott et al. (2002) verificaram que indivíduos com maior prega adiposa 

tricipital apresentavam um maior risco de DP, independentemente do IMC e de 

outros fatores de confusão. Estes autores defendem a hipótese de que o aumento 

da rotatividade da dopamina entre pessoas obesas poderá induzir o estresse 

oxidativo e a perda de neurônios dopaminérgicos, consequentemente aumentando 

o risco de DP. O tecido adiposo poderá também servir como um “reservatório” para 

as toxinas neuronais lipossolúveis e como a gordura visceral tem maior atividade 

metabólica poderá existir uma maior probabilidade de metabolização de 

neurotoxinas (ABBOTT et al, 2002).  

 A literatura neuropsiquiátrica recentemente apresenta um grande número de 

artigos sobre o papel da homocisteína (Hcy), um aminoácido sulfuroso presente na 

corrente sanguínea e que é produzido após a ingestão de carnes e laticínios como 

um produto do metabolismo da metionina, como um fator promotor da DP (DURAND 

et al., 2001).  A hiper-homocisteinemia foi descrita em pacientes com DP 

provavelmente pelo resultado da formação de S-adenilhomocisteína durante o 

metabolismo da levodopa, que é o medicamento de escolha no tratamento da 

doença. A hiper-homocisteinemia é mais grave em pacientes com DP homozigóticos 

para a mutação C667T MTHFR (YASUI et al., 2000; KUHN et al, 2001), mas mesmo 

os heterozigóticos a têm mais do que aqueles sem a mutação (KUHN et al., 2001).  

Pacientes tratados com levodopa podem, portanto, ter um risco maior de déficit 

cognitivo e doença ateroesclerótica, especialmente aqueles com o genótipo T/T. 

Em síntese, se a homocisteína for realmente neurotóxica, o tratamento com a 
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levodopa pode piorar a degeneração nigroestriatal e consequentemente o quadro 

clínico e evolução da doença.  

 Alguns minerais também exercem prejuízo sobre os pacientes portadores da 

doença de Parkinson. A exposição ao manganês pode causar distúrbios psiquiátricos 

como esquizofrenia e distúrbios neurológicos irreversíveis, similares a doença de 

Parkinson (JACOBS; WOOD, 2004). É importante ressaltar que o manganês induz a 

neurotoxicidade quando há exposição de forma crônica e quando ocorrem elevadas 

concentrações sanguíneas desse mineral. Entretanto, nenhuma comprovação tem 

sido encontrada entre a ingestão dietética de manganês (encontrado nos grãos 

integrais, leguminosas, nozes e chás) e aumento do risco para a doença (POWERS et 

al., 2003).  

 Tem sido sugerido que o ferro possui importante papel na patogênese da 

doença de Parkinson, visto que elevadas concentrações desse mineral estão 

presentes no cérebro de pacientes com essa enfermidade, quando comparadas com 

as de indivíduos saudáveis. O ferro pode aumentar a produção de radicais livres, 

resultando em estresse oxidativo, com degeneração dos neurônios dopaminérgicos 

na DP (KAUR; ANDERSON, 2002). Além disso, estudos têm verificado que existe uma 

forte associação entre o ferro ingerido na dieta e a DP. Constatou-se tal fato em 

um estudo realizado com humanos, no qual além de uma ingestão de ferro acima 

do normal quando comparado com o grupo controle, havia uma suplementação de 

ferro diária, aumentando-se o risco de desenvolvimento da DP (POWERS et al., 

2003). 

 Desta maneira, o aumento seletivo de ferro na mielinização dos neurônios 

dopaminérgicos da substância negra, possivelmente, devido ao consumo elevado de 

ferro, proveniente da dieta, pode ser responsável pela degeneração progressiva dos 

neurônios. Estudos experimentais têm demonstrado também que a suplementação 

de ferro está relacionada com uma diminuição da atividade da enzima superóxido 

dismutase na substância negra (PIZZOL et al., 2001; POWERS et al., 2003). 

 A superóxido dismutase é uma enzima antioxidante presente em todos os 

organismos aeróbicos, que catalisa a dismutação do radical superóxido em oxigênio 

e peróxido de hidrogênio. Existem três classes de superóxido dismutase: Fe-SOD, 

CuZn-SOD e Mn-SOD. 
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 Para além dos fatores anteriormente referidos, outros estudos 

epidemiológicos vieram confirmar a influência de fatores ambientais na DP. Alguns 

estudos procuraram avaliar a associação entre a DP e algumas atividades como a 

agricultura, pesca, indústria química, elétrica e têxtil, além de um determinado 

número de substâncias que já foram identificadas como sendo tóxicas para a 

substância negra. A maior parte dos estudos parece concordar no papel da 

exposição a neurotoxinas, como pesticidas, inseticidas, herbicidas, plásticos, 

resinas, químicos e metais, eventualmente responsáveis por mecanismos de 

neurodegeneração (FALL et al., 1999), como fatores de risco da DP (ZHIGAO et al., 

2003).  

 

3. Fatores protetores da DP 

 

3.1 Café e chá 

 O consumo de café tem sido avaliado como um possível fator protetor da DP 

(SCOTT et al., 2005; ASCHERIO et al., 2003). Hernán et al. (2002), analisando 44 

estudos caso-controle e 4 estudos de coorte, verificaram que os consumidores de 

café apresentavam um risco 30% mais baixo de desenvolver DP comparando com os 

que nunca consumiram café. Hu et al. (2007) num estudo prospectivo também 

verificaram que o consumo de café se relacionava com uma diminuição do risco de 

DP. 

 De um modo geral, os estudos epidemiológicos (PAGANINI-HILL, 

2001) sugerem que o consumo de café está inversamente associado ao risco de DP, 

especialmente em indivíduos do sexo masculino (relação dose-dependente).   

 Ascherio et al (2001) sugerem uma forte associação inversa entre o consumo 

de cafeína e a DP em homens e uma associação não linear em mulheres. Esta 

associação é consistente com o efeito protetor, embora moderado, provocado pela 

ingestão de cafeína contra a doença de Parkinson, mas a possibilidade de uma 

relação não linear na mulher requer mais estudos.  

 Estudos recentes sugerem que, no sexo feminino, esta associação é 

dependente do uso de estrógeno como terapêutica de substituição hormonal pós-

menopausa. Mulheres que consumiam 4 ou mais doses de café diárias possuíam um 

risco 50% menor de desenvolver DP do que as não consumidoras. Mas esse efeito 
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benéfico estaria aparentemente impedido se usassem ou tivessem usado 

terapêutica de substituição estrogênica (ASCHERIO et al., 2003; 2004).   

 Também em 2001, Chen e colaboradores elaboraram estudos 

epidemiológicos associando o consumo de cafeína e a Doença de Parkinson. Os 

dados de Chen estabelecem uma base neurológica potencial para a associação 

inversa da cafeína com o desenvolvimento da Doença de Parkinson, corroborando 

com os achados dos estudos anteriormente citados. 

 Existem evidências do efeito da cafeína no sistema dopaminérgico. Ratos 

tratados com cafeína antes da exposição a MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6-

tetraidropiridina), apresentavam menor perda de células dopaminérgicas quando 

comparando com os não expostos à cafeína (LOGROSCINO, 2005). O café pode 

provocar a modelação dos neurotransmissores e neuroreceptores cerebrais ou a 

interferência na absorção das neurotoxinas (ABBOTT et al., 2003). Verificou-se que 

a cafeína, em doses semelhantes à exposição em humanos, permite atenuar a 

perda da dopamina ao nível do estriado, e diminuir o transporte do MPTP, podendo 

eventualmente contribuir para a redução do risco de DP (DI MONTE, 2003). 

 Com relação a quantidade de café a ser consumida para se obter os referidos 

benefícios sobre a DP, um estudo de coorte em homens que consumiam pelo menos 

3 a 4 xícaras de café por dia demonstrou um risco 5 vezes menor de desenvolver 

DP, do que os não consumidores (ROSS et al., 2000). Em outro estudo prospectivo, 

homens que consumiam diariamente a quantidade de cafeína correspondente a 

uma xícara de café possuíam um risco 50% menor de desenvolver a doença 

(ASCHERIO et al., 2001). 

 A cafeína também poderá exercer um efeito supressivo dos receptores da 

adenosina tipo A2a, ao nível dos transmissores dopaminérgicos, inibindo os 

mecanismos de neurotoxicidade (HERNÁN et al., 2002). Schwarzschild (2003) afirma 

que os potenciais benefícios neuroprotetores dos antagonistas dos receptores A2a, 

onde se encontra a cafeína, sugere a possibilidade de tratar e melhorar os 

resultados da doença de Parkinson através de drogas a base de cafeína. Estas 

drogas já estão em testes e poderão não somente aliviar os sintomas, mas também 

retardar o progresso da doença.   

 Experimentos e estudos em animais mostraram que o chá e os polifenóis do 

chá também podem desempenhar potente atividade neuroprotetora que ajuda a 
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diminuir o risco de doenças neurodegenerativas, tais como Doença de Alzheimer e 

DP (MANDEL et al., 2004). 

 Os efeitos antioxidantes dos chás são os possíveis responsáveis pela ação 

protetora na DP, uma vez que essa patologia ocorre a auto-oxidação da dopamina, 

bem como o seu catabolismo, pela monoamina oxidase, produzindo superóxido e 

peróxido de hidrogênio, responsáveis pelos níveis elevados de estresse oxidativo 

que se verificam na substância negra (SORG et al., 2004). 

 As catequinas presentes em grandes quantidades no chá verde estão entre os 

flavonóides polifenólicos mais potentes como antioxidantes, de acordo com estudo 

in vitro (LEE et al., 2003). Weinreb et al. (2004) também propuseram que os 

efeitos do chá na diminuição do risco das doenças neurodegenerativas estariam 

relacionados com os polifenóis principalmente presentes no chá verde, que atuam 

como um neuroprotetor pela sua atividade antioxidante, colaborando na redução 

dos mecanismos de estresse oxidativo.   

 Chan et al. (2003) conduziram um estudo caso-controle onde verificaram 

que, em indivíduos que não consumiam chá regularmente (<1 xícara/dia), possuíam 

um risco aumentado de DP. Checkoway et al. (2002) também em um estudo caso-

controle verificaram um risco reduzido em indivíduos com um consumo igual ou 

superior a 2 xícaras/dia.  

 Corroborando com os achados dos estudos anteriormente citados, Hu et al. 

(2007) em um estudo prospectivo verificaram também que o consumo de chá (>3 

xícaras/dia) se relacionava com uma diminuição do risco de DP. 

 Os mecanismos protetores do chá poderão estar relacionados também com o 

efeito da cafeína, estimulante do sistema nervoso central, através do antagonismo 

dos receptores da adenosina e pela inibição dos receptores da adenosina A2a. O 

agonista do receptor da adenosina produz diminuição da atividade locomotora 

provavelmente pela inibição dos neurotransmissores dopaminérgicos. Modelos 

experimentais em roedores permitiram comprovar esta teoria (HU et al., 2007).  

 

3.2 Vitaminas  
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VITAMINAS ANTIOXIDANTES 

 Muitos nutrientes estão sendo pesquisados tanto na prevenção como no 

tratamento da doença, dentre os quais se destacam as vitaminas antioxidantes. 

Houve recentemente aumento do número de pesquisas sobre a ação dessas 

vitaminas, atenuando os danos causados ao cérebro nesses pacientes (DANTAS et 

al., 2008). 

 A ingestão de uma dieta alimentar rica em antioxidantes pode promover a 

redução do estresse oxidativo e a degeneração provocada pelos radicais livres ao 

nível dos neurônios da substância negra (ABBOTT et al., 2003).  

 A peroxidação dos lipídios está aumentada na substância negra em indivíduos 

com DP, sugerindo que os radicais livres estão implicados na neurodegeneração 

(THOBOIS et al., 2005) e algumas vitaminas, especialmente os carotenóides, a 

vitamina E e C, poderão prevenir o estresse oxidativo relacionado com a 

neurodegeneração (GHANI et al., 2002). 

 As doses dietéticas de vitamina C e α-tocoferol recomendadas pela 

"Recommended Dietary Allowance - RDAs" (1989) foram elevadas em 2000. Em 

resposta aos benefícios comprovados, a recomendação norte-americana diária para 

consumo de vitamina C foi elevada para 75mg para mulheres e 90mg para homens. 

A RDA para vitamina E é de 15mg/dia para adultos (Institute of Medicine, 2000) e 

as DRI’s (2001) recomendam uma ingestão de 900 µg/dia de vitamina A para 

homens, e 700 µg/dia para mulheres. 

 Os dados referentes às necessidades destes nutrientes, bem como a 

recomendação média para a população e dose máxima tolerável estão compilados 

na publicação "Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and 

Carotenoids". Apesar dos avanços na área, os dados disponíveis são limitados e 

insuficientes, pois não consideram a variação das necessidades dietéticas entre 

grupos de indivíduos em diferentes estados fisiológicos. Além disso, essas 

recomendações partiram de pesquisas populacionais realizadas nos Estados Unidos 

e podem não representar fidedignamente as necessidades dos brasileiros.  

 Etminan  et al. (2005) conduziram uma meta-análise, incluindo 8 artigos, 

para avaliar o efeito do consumo de vitamina E, C e beta-carotenos no risco de DP, 

e verificaram um efeito protetor, estatisticamente significativo, apenas entre o 

consumo moderado de vitamina E e o risco de DP.  
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 A vitamina E, um antioxidante lipossolúvel presente nas membranas 

celulares que é encontrada, sobretudo em cereais integrais, verduras, azeite e 

vegetais, apresenta importante papel antioxidante, impedindo a peroxidação 

lipídica (ALMADA-FILHO, 2002). De acordo com as propriedades antioxidantes, a 

vitamina E tem o papel de prevenção de diversas doenças, incluindo câncer, 

diabetes, catarata, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares e, também, está 

associada à prevenção ou redução do declínio da cognição (KANG et al., 2006). Esta 

vitamina exerce importante função na estimulação da resposta imunológica e na 

inibição da formação de moléculas produtoras de tumores. Há estudos que 

relacionam a ingestão de vitamina E à redução de incidência de risco 

cardiovascular, ao retardo da progressão de demências já instaladas, como a 

doença de Parkinson (WEBER; ERNST, 2006) e a de Alzheimer (PHAM; 

PLAKOGIANNIS, 2005) e ao aumento da capacidade funcional de indivíduos idosos. 

Portanto, o maior consumo de vitamina E na dieta, não na forma de suplementos, 

reduz o risco de desenvolver DP (ZHANG et al., 2002). 

 

VITAMINA D 

 Em relação à vitamina D, resultados de um estudo (HARRIS, 2000) mostraram 

que a ingestão alimentar de 62% a 74% dos idosos independentes estava abaixo de 

dois terços do valor das RDA's. O envelhecimento não afeta por si só a absorção de 

vitamina D. Os níveis inferiores de vitamina D, em idosos no domicílio e/ou 

hospitalizados, podem ser devidos à menor exposição solar e uma síntese menos 

eficiente de vitamina D na pele (HARRIS, 2000). As DRI's (2011) sugerem uma 

ingestão adequada de vitamina D na ordem de 15 µg/dia tanto para homens como 

para mulheres. 

 A não exposição à luz solar e a limitada ingestão de produtos alimentares 

ricos em vitamina D (peixes, leite, cereais) por parte de alguns idosos impede-os de 

obter uma quantidade suficiente desta vitamina. Sendo assim, o uso de um 

suplemento em pequena dose (10µg) pode ser aconselhado (HARRIS, 2000; ADA, 

2000). Há evidência de que a vitamina D impede a desmineralização óssea, o risco 

de fratura e aumenta a força muscular. A falta desta vitamina está diretamente 

relacionada com a osteoporose e osteomalácia, tão frequentes em idades mais 

avançadas (ADA, 2000).  
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3.3 Minerais  

 O estresse oxidativo, que é determinante de desequilíbrio entre as defesas 

antioxidantes do organismo e a produção de radicais livres, provoca diversos tipos 

de lesões celulares, que atualmente são incontestáveis na gênese de várias 

doenças. Os minerais com propriedades antioxidantes como o selênio, o zinco e o 

cobre são os que atuam de forma expressiva na manutenção do estado nutricional 

dos idosos portadores de DP (D’OLIVEIRA et al., 2007). 

ZINCO 

 O zinco é um micromineral necessário em um grande número de funções 

fisiológicas e bioquímicas. As principais fontes de zinco são os produtos de origem 

animal como ostras, fígado, carne de boi, carnes escuras de aves, carne de vitela, 

caranguejo e ovos. Os cereais integrais têm um alto conteúdo de zinco, mas a 

presença de fatores antinutricionais diminui a biodisponibilidade dessas fontes, 

enquanto os cereais refinados apresentam teores muito baixos de zinco (CESAR et 

al., 2005). A cota dietética recomendada de zinco para indivíduos acima dos 51 

anos é de 11mg/dia para o sexo masculino e 8mg/dia para o sexo feminino (DRI’s 

2002). Da quantidade total de zinco dietético ingerido, cerca de 10 a 40% é 

absorvido, sendo que sua excreção ocorre em maior quantidade pela via fecal. Ele 

é um neuromodulador nas sinapses excitatórias, possui um papel considerável na 

resposta ao estresse oxidativo e faz parte de enzimas que contribuem para 

manutenção e integridade funcional do cérebro (ZATTA et al., 2003). Uma dessas 

enzimas é a superóxido dismutase citoplasmática. Segundo alguns estudos a 

atividade dessa enzima encontra-se elevada em indivíduos com doença de 

Parkinson (KOCATURK et al., 2000).  

 Outros sintomas relacionados à deficiência de zinco incluem a perda ou 

diminuição das funções sensoriais (paladar, olfato e visão) que podem acarretar um 

baixo consumo alimentar e consequentemente são um fator de risco para que a 

desnutrição se instale. 

 Na doença de Parkinson ocorre uma diminuição das concentrações de zinco 

no fluido cérebro-espinhal e um significante aumento na substância negra, 

sugerindo alteração da homeostase desse mineral nos indivíduos com essa 

enfermidade. Também ocorre uma redução na concentração plasmática de zinco 

com um comprometimento do transporte desse mineral, sendo estas possíveis 
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justificativas para o distúrbio neurodegenerativo associado ao zinco (KOCATURK et 

al., 2000; MOCCHEGIANI et al., 2005). 

SELÊNIO 

 O selênio é um micromineral que está envolvido em processos celulares 

como respiração, produção de ácido nucléico e manutenção da integridade das 

membranas, além de exercer importante papel no sistema imune e promover a 

mobilidade dos espermatozóides. As fontes alimentares de selênio incluem: 

castanha do Pará, camarão, caranguejo, salmão, arroz e farinha de trigo integral, 

frango, carne bovina e suína, e leite. Da quantidade total de selênio ingerido por 

meio da dieta cerca, de 76%-100% é absorvido, sendo sua excreção realizada, 

principalmente, pela via urinária (JACOBS; WOOD, 2003a).  

 O selênio faz parte da enzima antioxidante, glutationa peroxidase, que atua 

no interior da célula convertendo compostos tóxicos, peróxido de hidrogênio, em 

atóxicos, água e O2, resultando na redução de radicais livres. Também pode 

detoxificar metais pesados e substâncias carcinogênicas, além de estar envolvido 

no sistema de defesa do organismo, produzindo efeito protetor nos idosos pela 

modulação do sistema imunológico (COZZOLINO, 2007).  

 Sua ingestão tanto por indivíduos idosos quanto por adultos jovens, 

geralmente está inadequada, dando base para o uso de suplementos. O mecanismo 

da suplementação com o selênio ainda não está bem descrito, mas sabe-se que 

altas doses desse mineral produzem uma atividade máxima da enzima glutationa 

peroxidase selênio dependente, que apresenta efeito protetor contra o dano 

oxidativo (BETON, 2002; CHEN; BERRY, 2003). Todavia, é incerto se a ingestão de 

selênio em doses maiores que os indicados pelas DRIs poderia produzir qualquer 

efeito benéfico na redução de risco de doenças não-transmissíveis, incluindo a DP 

(COZZOLINO, 2007). 

 Como agente antioxidante o selênio possui importante papel na redução do 

estresse oxidativo que pode ser visto com maior frequência nas enfermidades 

degenerativas. Acredita-se que uma das funções do selênio, sob a forma de 

selenioproteína, é promover a sobrevida das células neuronais (CHEN; BERRY, 2003) 

o que justifica o interesse nesse mineral na DP.  
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COBRE 

 O cobre é um dos muitos íons metálicos que são necessários para as funções 

essenciais do corpo, mas são tóxicos em excesso (COX & MOORE, 2002; MADSEN & 

GITLIN, 2007). Cobre está presente em todo o cérebro e é mais proeminente nos 

gânglios basais,  hipocampo,  cerebelo, numerosas  membranas sinápticas e 

nos corpos celulares de neurônios granulares piramidais e cerebelares (MADSEN & 

GITLIN, 2007).  

 O cobre tem funções orgânicas específicas por ser constituinte de enzimas 

com atividade de oxi-redução, como a cobre-zinco superóxido dismutase, que 

protege as células dos efeitos tóxicos no metabolismo do oxigênio; lisil oxidase, 

que catalisa a formação do colágeno e elastina; citocromo-c oxidase, necessária 

para o transporte de elétrons durante a respiração aeróbica; ceruplasmina, que é 

essencial para absorção e transporte de ferro necessário para a síntese de 

hemoglobina, entre outras. Também está envolvido no metabolismo ósseo, no 

sistema imunológico e na prevenção de doenças cardiovasculares (COZZOLINO, 

2007). 

 O cobre é distribuído amplamente nos alimentos, sendo que os mais ricos 

são: ostras, fígado, rim, chocolate, nozes, leguminosas secas, cereais, frutas secas, 

aves e mariscos. A absorção desse mineral é de 40 a 50% do que é ingerido e sua 

excreção acontece em maior parte pelas fezes. A deficiência de cobre gera 

problemas neurológicos, retardo do crescimento, anemia, dentre outros. Já em 

altas concentrações o cobre é tóxico ao organismo (JACOBS; WOOD, 2003b).  

 Atualmente, tem surgido certa preocupação com os limites da homeostase 

do cobre, uma vez que a auto-administração de microminerais e suplementos 

vitamínicos tornou-se uma prática comum mundialmente (ALVES & LIMA, 2009; 

ARAYA et al., 2005). Nessa linha, há relatos de que algumas pessoas, mesmo 

apresentando concentrações dentro dos valores de referência para o cobre no 

sangue, podem desenvolver toxicidade ao longo da vida (BREWER, 2010) devido a 

sua relação com doenças crônico-degenerativas. Diversos estudos relatam a função 

do cobre em doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer e o mal de 

Parkinson, demonstrando que a ingestão elevada de cobre pode estar associada a 

um declínio cognitivo acelerado, principalmente se, em conjunto, houver uma 
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dieta rica em gordura saturada e gorduras trans (BHATTACHARYA et al., 2006; 

BREWER, 2010; MORRIS et al., 2006). 

 O acúmulo de cobre nos gânglios da base leva a sintomas de Parkinson, 

incluindo tremores e distonia (DESAI & KALER, 2008). Em indivíduos com doença de 

Parkinson há um aumento da concentração de cobre no plasma e nas células 

vermelhas, quando comparado com indivíduos sem essa enfermidade, 

provavelmente devido à resposta inflamatória que ocorre no cérebro de indivíduos 

com DP (KOCATURK et al., 2000). 

 Portanto deve-se ter cautela para não oferecer quantidades elevadas de 

cobre na dieta já que o excesso se torna prejudicial, entretanto dentro dos valores 

de referência o cobre atua como antioxidante. 

 Em síntese, alguns minerais, como o manganês, o ferro e o cobre, quando 

em excesso no organismo, podem estar associados ao desenvolvimento da DP. Já 

minerais como o selênio, o zinco e também o cobre, em quantidades adequadas, 

ajudam a combater o estresse oxidativo que parece ser uma das possíveis causas do 

desenvolvimento da doença de Parkinson (D’OLIVEIRA et al., 2007).  

 O estudo dos minerais, tanto os macrominerais como os microminerais, 

permite um conhecimento melhor de como esses nutrientes atuam na prevenção e 

tratamento, ou ainda se eles exercem algum prejuízo sobre os pacientes portadores 

da doença de Parkinson (D’OLIVEIRA et al., 2007). No entanto, a quantidade de 

estudos na literatura envolvendo as recomendações de minerais para a DP ainda é 

escassa.  

 

3.4 Álcool e Tabagismo 

 O consumo de álcool tem sido avaliado nos últimos anos em diferentes 

patologias tendo sido encontrados alguns efeitos protetores relacionados com um 

consumo moderado, por exemplo, nas doenças cérebro-cardiovasculares 

(CHECKOWAY et al., 2002). O consumo moderado de álcool aumenta as 

concentrações de lipoproteínas de alta densidade, diminui as placas de ateroma e 

melhora a função endotelial. Estes fatores podem explicar a associação entre 

ingestão moderada de álcool e melhora da função cardiovascular, 

independentemente do tipo da bebida alcoólica (MACHADO et al., 2006). 

 Outros efeitos protetores poderão estar relacionados com as propriedades 

antioxidantes presentes em algumas bebidas alcoólicas (CHECKOWAY et al., 2002). 
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O uso moderado de bebidas alcoólicas em especial o vinho (em torno de 150 a 

200ml dia) pode ser acompanhado de menor incidência de doenças 

cardiovasculares e neurológicas, como a DP (JACOB, 2009), uma vez que contém 

antioxidantes, como os flavonóides, que não estão presentes em cerveja ou outras 

bebidas alcoólicas (MACHADO et al., 2006).  

 No entanto, a maioria dos estudos sugere que a ingestão de grandes 

quantidades de álcool (quatro ou mais doses diárias) encontra-se relacionada ao 

alto risco de desenvolver algum tipo de demência, porém os resultados não foram 

estatisticamente significantes por conta do pequeno número de idosos que 

referiram ingerir altas doses de álcool (LUCHSINGER E MAYEUX, 2004). 

 O consumo de tabaco tem sido associado em vários estudos epidemiológicos 

como fator protetor da DP (GORELL et al., 2004; SCOTT et al., 2005; ZORZON et 

al., 2002; HERNÁN et al., 2002; TANNER, 2002). Apesar de o tabaco conter milhares 

de substâncias, a maior parte dos estudos que avaliam esta associação, debruçou-

se sobre a nicotina. Estudos em animais acerca dos potenciais efeitos da nicotina 

incluem a proteção dos neurônios dopaminérgicos e a redução da perda neuronal 

do sistema nigroestriado associada à idade após exposição prolongada à nicotina 

(BALDERESCHI, 2003). A inibição da MAO-B (monoamina oxidase B) pelo fumo dos 

cigarros foi associada a uma eventual proteção parcial contra a degeneração 

dopaminérgica ao nível do sistema nigroestriado (HERNÁN et al., 2002).  Além 

disso, o consumo de tabaco poderá estimular a liberação de dopamina, inibir a 

degeneração neuronal, causada pelos radicais livres através do monóxido de 

carbono e proteger contra a toxicidade neuronal através da inibição da MAO-B 

(BALDERESCHI, 2003; ELBAZ et al., 2000).  

 A MAO-B tem um papel neuropromotor importante, uma vez que esta enzima 

participa na bioativação do parkinsonismo induzido pelo MPTP (1-metil-4-fenil-

1,2,3,6-tetraidropiridina).  Castagnoli & Muurugesan (2004) verificaram que os 

fumantes têm níveis cerebrais mais baixos de atividade MAO-B, colocando desta 

forma a hipótese de que o tabaco ou algum dos seus constituintes podem contribuir 

para a diminuição da atividade enzimática MAO-B. 

 No entanto, do um ponto de vista da saúde pública, quaisquer benefícios do 

consumo de tabaco na DP, serão sobreponíveis pelos efeitos adversos em termos de 
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cânceres, doenças cardiovasculares, respiratórias e em termos de mortalidade 

global (HERNÁN et al., 2002).       

 

3.5 Exercício físico e DP 

 O risco de doença de Parkinson também tem sido associado à atividade 

física. Estudo com mais de 125.000 indivíduos (CHEN et al., 2005) mostrou que a 

atividade física na idade adulta jovem foi inversamente relacionada com o risco de 

Parkinson (60% menos risco nos homens que realizavam exercício físico vigoroso 

mais de 10 meses por ano). 

 O exercício físico tem sido elemento de avaliação, pelo seu efeito benéfico, 

nas mais diferentes áreas clínicas, inclusive em doenças neurodegenerativas como 

a doença de Alzheimer (LOGROSCINO et al., 2006). No caso da DP, existem poucos 

estudos que avaliam a prática de exercício físico na prevenção e apresentam 

resultados contraditórios (BROWN et al., 2005; LOGROSCINO et al., 2006). Porém, 

após o surgimento da DP o exercício se torna fundamental para os indivíduos, no 

sentido de combater as consequências diretas da doença (PEREIRA, 2010). 

 Lökk (2000) em estudo onde se submeteu pacientes de Parkinson a 

caminhadas diárias nas montanhas, registrou melhoras gerais nestes pacientes, 

concluindo, portanto que a integração de pacientes em programas de exercício de 

baixa a moderada intensidade é uma intervenção efetiva para reduzir o declínio 

das capacidades funcionais. Este autor acredita que a recuperação da performance 

física e as capacidades orgânicas fortalecidas aumentam a autoconfiança e auto-

suficiência do paciente ajudando na reintegração dele à sociedade. 

 Outro ganho referido por pacientes com Parkinson, participantes de um 

programa de exercício físico regular foi uma melhora significativa na memória 

recente, diminuição de náuseas e menor incontinência urinária e retenção de 

líquidos (SUTOO; AKIYAMA, 2003). 

 Chen et al. (2005) verificaram um risco diminuído para DP de cerca de 60% 

em homens com a prática de exercício físico intenso regularmente, comparado com 

os indivíduos que não praticavam nenhum tipo de exercício físico, não se 

verificando, no entanto, esse efeito nas mulheres.  

 Logroscino et al. (2006) em estudo de coorte avaliaram o exercício físico de 

10714 indivíduos, não tendo verificado nenhum tipo de relação estatisticamente 
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significativa em termos de redução de risco de DP.  Já em modelos experimentais 

em ratos demonstraram que, os animais sujeitos a exercício físico, apresentavam 

maiores níveis de dopamina no estriado comparando com os controles (POULTON & 

MUIR, 2005). 

 As prováveis explicações para uma diminuição do risco de DP relacionada 

com a atividade física poderão surgir por uma melhoria da circulação 

cerebrovascular, produção de vários neurotransmissores e substâncias neurotróficas 

(LOGROSCINO et al., 2006). 

 

4. Interação droga-nutriente 

 

 O fenômeno de interação fármaco-nutriente pode surgir antes ou durante a 

absorção gastrintestinal, durante a distribuição e armazenamento nos tecidos, no 

processo de biotransformação ou mesmo durante a excreção (MOURA; REYES, 

2002).  

 A presença de nutrientes pode constituir uma competição pelos sítios de 

absorção, cuja consequência dependerá de qual componente apresentar maior 

afinidade com este sítio. A levodopa (L-dopa), usada no tratamento da doença de 

Parkinson, tem ação terapêutica inibida por dieta hiperprotéica; entretanto, uma 

dieta hipoprotéica potencializa e estabiliza este efeito. Esta alteração deve-se ao 

fato de os aminoácidos competirem com a levodopa tanto na absorção intestinal, 

quanto na penetração no cérebro (MOURA; REYES, 2002). 

 Como a passagem de levodopa da luz intestinal para o sangue é realizada 

pela ação de uma bomba de captação comum a todos os aminoácidos aromáticos, o 

uso de dieta rica em proteína próximo à tomada de levodopa reduz 

substancialmente a fração desta droga que é absorvida. Um fenômeno similar 

ocorre a nível da barreira hematoencefálica (TEIXEIRA; CARDOSO, 2004).  

 Em pacientes com irregularidade de resposta, como fenômeno "on-off', o uso 

de redistribuição protéica pode tornar a resposta à levodopa mais consistente. 

Neste fenômeno ocorre uma mudança brusca do estado de mobilidade do paciente 

sem que haja uma relação com o horário de tomada das doses da levodopa. Por 

serem imprevisíveis, estas flutuações são extremamente incapacitantes (JANKOVIC; 

MARSDEN, 1998). 
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 É importante enfatizar que esta medida, restrição protéica no horário da 

medicação, só se justifica em pacientes com doença avançada em uso de levodopa 

e nunca deve consistir na redução da quantidade de proteína ingerida e sim 

concentrá-la nos intervalos da medicação, ou seja, geralmente duas horas antes ou 

depois da utilização da medicação (TEIXEIRA; CARDOSO, 2004). 

 Destaca-se também o efeito que a vitamina B6 exerce inibindo o efeito 

terapêutico da levodopa.   

 A piridoxina por ser cofator da dopa-descarboxilase, enzima que inibe o 

efeito da dopamina, reduz a quantidade de levodopa não metabolizada que entra 

no cérebro. Este fato é de extrema relevância, uma vez que o consumo de 

complexos vitamínicos contendo piridoxina, prática comum em idosos, pode inibir a 

ação do medicamento (PEREIRA; MARUCCI, 2006).    

 

5. Padrão alimentar 

 

 Há também estudos que defendem a importância de se estudar padrões 

alimentares que possam proteger contra a DP, ao invés de se estudar um alimento 

ou nutriente específico, tendo em vista que os indivíduos consomem uma 

combinação de alimentos que caracterizam um padrão alimentar. 

 Gao e cols. (2007) em estudo prospectivo incluindo 49692 homens e 81676 

mulheres sem DP acompanhados por 16 anos documentaram após esse período o 

aparecimento de 508 casos de DP, sendo 318 homens e 190 mulheres. Dois padrões 

dietéticos foram identificados na população estudada, o padrão alimentar 

considerado prudente, composto por alto consumo de frutas, vegetais, cereais 

integrais, legumes, aves e peixes, e o padrão alimentar ocidentalizado, composto 

por alto consumo de carnes vermelhas, carnes processadas, grãos refinados, 

batatas fritas, doces e produtos lácteos ricos em gordura saturada. A conclusão 

desse grande estudo prospectivo sugere que o padrão alimentar considerado 

prudente, por seu alto teor de nutrientes antioxidantes, e o consumo moderado de 

álcool pode proteger contra a DP, em ambos os sexos; uma vez que o estresse 

oxidativo está envolvido no desenvolvimento da DP. O estudo também sugere 

futuras investigações sobre a ação do padrão alimentar vegetariano associado ao 

consumo de peixes na redução do risco da DP. 
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6. Recomendações nutricionais gerais na Doença de Parkinson  

 

 As mudanças fisiológicas decorrentes do envelhecimento interferem no 

estado nutricional, sendo elas: diminuição do metabolismo basal, redistribuição da 

massa corporal, alterações no funcionamento digestivo, alterações na percepção 

sensorial e diminuição da sensibilidade à sede. Com exceção das duas primeiras, 

todas as outras podem interferir diretamente no consumo alimentar, acarretando 

maior suscetibilidade desse grupo a estados de desnutrição e deficiências 

específicas de nutrientes (CLARKE ET AL., 2003). 

 A nutrição no tratamento da DP tem por função auxiliar uma alimentação 

adequada (ABP, 2007). À medida que a doença evolui, o paciente se torna cada vez 

mais lento e enrijecido, afetando até mesmo sua alimentação, como o manuseio 

dos talheres (FARHUD; MARUCCI, 2001). Por causa da sintomatologia presente, 

perda de peso involuntário, dificuldades de mastigação e até mesmo a desnutrição, 

são necessários cuidados nutricionais específicos e a dieta do paciente deve ser 

sempre elaborada individualmente, visando à manutenção do peso, ingestão de 

proteínas adequadas (devido à interação farmacológica entre os medicamentos 

dopaminérgicos e à quantidade excessiva de proteínas), prevenção do controle de 

constipação (devido à musculatura fraca dos intestinos) e adaptação dos pacientes 

com problemas nas mãos e posturais (MARUCCI; PEREIRA, 2006). 

 

 

6.1 Estado nutricional 

A perda de peso é um achado comum na doença de Parkinson. Fatores como 

tremor, rigidez e demência, presentes nessa doença, além de dificultar a ingestão 

de alimentos dos indivíduos portadores, são fatores que necessitam do aumento no 

consumo de energia. A recomendação de energia para idosos é, em média, 2000 

calorias, segundo as DRI’S (2002). A falta de apetite também está associada a 

quadros depressivos, muito comum nesses indivíduos, e ainda o efeito da L - Dopa 

também contribui para a baixa ingestão alimentar (CHESHIRE; WAZOLEK, 2005).  

 A L-Dopa causa efeitos colaterais importantes tais como anorexia, náuseas, 

vômitos, sensibilidade reduzida do olfato e boca seca, sintomas estes que 
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interferem também na ingestão de alimentos, contribuindo assim ainda mais para 

deteriorização do estado nutricional (FARHUD; MARUCCI, 2004).  

 Estudos demonstraram que a perda de peso, na doença de Parkinson, parece 

incluir fatores que levam a redução da ingestão alimentar, bem como a um 

aumento do gasto energético (CHESHIRE; WAZOLEK, 2005).  

 

6.2 Alimentação saudável 

 A ingestão de nutrientes como proteínas, lipídeos, minerais e vitaminas em 

quantidade e qualidade adequadas é importante para a manutenção do estado 

nutricional. No idoso, o requerimento nutricional é diferenciado, em virtude, 

principalmente, da diminuição do metabolismo basal, aliada na maioria das vezes 

ao sedentarismo (MOURA; REYES, 2002). 

 Com relação ao consumo de carboidratos, a indicação para pacientes idosos, 

de uma forma geral, é que estes componham 60% das necessidades diárias de 

energia (SALGADO, 2002). Porém a qualidade desses carboidratos deve ser 

acompanhada priorizando o consumo de carboidratos complexos e fibras para a 

prevenção e controle de doenças cardiovasculares, constipação intestinal, câncer 

do cólon e diabetes mellitus (SALGADO, 2002). 

 O consumo de proteínas, para idosos saudáveis, deve preencher 15% das 

necessidades calóricas diárias do indivíduo (SALGADO, 2002). Essa é a mesma 

porcentagem indicada a indivíduos jovens, já que não há evidências de que o 

envelhecimento altera as necessidades protéicas. Porém, os efeitos deletérios da 

proteína, ingerida oralmente, ou de seus aminoácidos, na resposta do organismo à 

dopamina, já foram documentados por alguns autores. A administração da levodopa 

às refeições retarda a absorção da droga e reduz em 30% sua concentração no 

plasma. As DRI's (2002) para as proteínas, em indivíduos com idade superior a 70 

anos, são de 0,8 g/kg de peso corporal/dia em ambos os sexos; mas os autores 

recomendam redução de proteínas da dieta nos horários próximos a medicação, a 

fim de evitar competição dos seus aminoácidos com a levodopa. 

 A recomendação diária para os lipídeos é de 25% das necessidades 

energéticas. Deve-se controlar o consumo exagerado dessas substâncias devido a 

sua alta correlação com desordens cardiovasculares e câncer, sem removê-las 

completamente da dieta (WILLIAMS et al., 2001). No manejo do paciente idoso a 
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gordura tem papel destacado por tornar o alimento mais palatável, diminuindo a 

incidência de anorexia entre esses pacientes (MARCHINI et al., 1998). É importante 

que seja reduzido o consumo de gordura saturada, substituindo-o pelas gorduras 

insaturadas que são mais saudáveis (SALGADO, 2002; MARCHINI et al., 1998). 

 No que se refere ao sódio é necessário evitar o habitual consumo exagerado, 

recomendando a substituição do sal por ervas aromáticas e outros temperos 

naturais, com o intuito de diminuir a prevalência de hipertensão arterial, muito 

frequente nesta fase (HARRIS, 2000). Nesse sentido, a ingestão de sódio não deve 

ser superior a 1,3g/dia (DRI’s, 2004).  

 A mínima ingestão diária de água para indivíduos idosos deve ser de 30 ml 

por kg de peso corporal. Essa dose diária é importante para evitar a desidratação, 

situação muito comum. A desidratação leva à desarmonia do funcionamento do 

organismo, além de intensificar a hipertensão, elevar a temperatura corporal, 

aumentar a susceptibilidade a constipações, provocar náuseas, secura das mucosas, 

diminuição na excreção da urina e ainda levar à confusão mental (SALGADO, 2002). 

 

6.3  Distúrbios autonômicos  

 Pelas próprias condições apresentadas pela DP (rigidez e bradicinesia), as 

alterações na voz, articulação e deglutição podem ser comumente encontradas. 

Essas alterações podem comprometer consideravelmente a comunicação e 

alimentação do indivíduo parkinsoniano. Estima-se que 89% dos pacientes com DP 

experimentarão alterações vocais com a progressão da doença (ALMEIDA, 2005; 

AZEVEDO; CARDOSO; REIS, 2003). 

 As disfunções urinárias, em geral, também ocorrem como resultado da 

própria doença ou por efeitos colaterais de medicamentos. Estas podem se 

manifestar de várias formas: necessidade urgente em urinar, muitas vezes sem 

conseguir “segurar” até chegar ao banheiro, aumento da frequência das micções, 

esvaziamento incompleto da bexiga, ou dificuldade para iniciar a micção. Estes são 

sintomas agravados ainda pelo próprio avanço da idade, ou seja, pelo aumento da 

próstata no homem e pela flacidez dos músculos pélvicos nas mulheres (ALMEIDA, 

2005). 
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Alterações do olfato e apetite  

  A disfunção olfatória é um dos sinais mais prevalentes na DP, ocorrendo em 

70 a 90% dos casos, embora apenas 28% dos pacientes relatem essa queixa. 

Observam-se alterações de discriminação, identificação e limiar olfatório. A 

hiposmia é um dos sinais que pode anteceder os sintomas motores da DP 

(KATZENSCHLAGER; LEES, 2004). Embora raramente sejam avaliados, os distúrbios 

do olfato e paladar trazem consequências como piora da qualidade de vida, maior 

risco de inalar substâncias tóxicas e de ingerir alimentos deteriorados, além de 

induzir opções alimentares menos saudáveis (DOTY, 2005). 

Alterações do trato gastrointestinal 

 A alta prevalência de disfagia entre os pacientes com DP resulta de 

alterações na movimentação da língua, entre outros fatores, resultando em 

deglutição prejudicada. A sialorréia não parece decorrer do comprometimento do 

sistema nervoso autônomo, e sim da diminuição da deglutição automática.  

 O resultado das alterações gastrintestinais é a deficiente absorção dos 

nutrientes, como a vitamina D (BHUTTO E MORLEY, 2008), com consequente déficit 

na digestão, que se torna mais lenta e menos eficiente podendo também gerar mal-

estar e flatulência.  

 Para os indivíduos que não apresentaram alimentação adequada ao passar 

dos anos, há maior risco de problemas como diverticulite e constipação intestinal 

(TRAMONTINO et al., 2009), que, nos idosos, é resultado de uma combinação de 

fatores de risco, tais como: reduzida ingestão de fibras alimentares e líquidos, 

diminuição da atividade física, doenças crônicas (diabetes mellitus, doença de 

Parkinson, depressão) e do uso de múltiplos medicamentos. A constipação é 

frequente, sendo, talvez, a manifestação gastrointestinal mais comum, 

principalmente quando se utilizam anticolinérgicos, amantadina e levodopa. A falta 

de atividade física e a fraqueza da musculatura abdominal também parecem ter 

seu papel estabelecido. A recomendação de ingestão de fibras para evitar a 

constipação nos idosos é de 30g/dia para homens e 21g/ para mulheres (DRI’s, 

2002).  

 

7. Cardápio proposto 
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 Segue, na Tabela 1, uma proposta de dieta padrão de 2000 Kcal, distribuída 

em seis refeições que suprem as recomendações necessárias para um indivíduo com 

DP, levando em consideração a utilização da medicação (L-dopa) nos horários de 8 

horas e 14 horas. 

 

Tabela 1. Dieta padrão de 2000 Kcal proposta para suprir as recomendações necessárias de um 

indivíduo com DP.  

 

Alimento Med. Caseira Quantd. kcal Ptn. CHO Lip. Ca Fe Vit. C Vit. A Fibras Na Cu Zinco

Desjejum Café c/ leite 1 xíc chá cheia 200ml 128 5,22 17,28 4,26 175,2 0,26 1,4 46,2 0 0 0 0

6h Pão integral 2 fatias 50g 140,5 4,7 28,76 0,76 24,5 1,5 0 0 3,45 75,9 0,075 0,8

Queijo branco 1 fatia média 30g 72,9 5,4 0 5,7 205,5 0,12 0 81 0 9,3 0 0,09

Margarina 1 col chá rasa 4g 29,32 0,02 0,02 3,24 0,8 0 0 36,96 0 0 0 0

Uva 1 cacho peq 170g 129,2 1,02 28,39 1,19 20,4 0,17 5,1 0 1,53 0 0,08 0

Colação Mamão 1/2 unid pequena 135g 48,6 0,67 11,2 0,13 27 0,27 62.1 49,95 1,35 2,7 0,027 0,135

9h Farinha de aveia 1 col sopa cheia 18g 71,28 2,56 12,28 1,33 9,54 0,79 0 0 1,64 0,9 0,08 0,47

Castanha do Pará 2 unidades 8g 54,64 1,12 1,04 5,12 15,84 0,28 0,8 0,56 0,63 0,08 0,14 0,034

Almoço Arroz integral 2 col arroz rasas 86g 221,02 5,8 39,52 5,12 13,52 0,26 0 0 2,32 0,86 0,02 0,6

12h Feijão carioca 1 concha méd 100g 77 4 14 1 27 1,3 0 0 8,5 2 0,19 0,7

Frango cozido 1 pedaço pequeno 100g 127 22 0 4,03 14,53 0,3 0 25 0 51 0,04 1,2

Cenoura 1 col s cheia picada 25g 13,5 0,33 2,91 0,06 11,73 0,02 2,4 330 0,65 2 0,005 0,05

Batata 1 col sopa ch picada 30g 25,5 0,6 5,73 0,03 3,3 0 3,93 1,5 0,39 0 0 0

Chuchu 1 col s rasa picada 15g 6,45 0,16 1,39 0,04 2,54 0,11 3,6 0,36 0,15 0,3 0 0,015

Vagem 2 col sopa rasa 30g 15.6 0,9 2,84 0,08 16,24 0,5 9,72 45 0 0 0 0

Alface 1 col sopa ch picada 8g 1,52 0,1 0,23 0,02 3,44 0,1 0,96 6,96 0,14 0,24 0 0,024

Tomate 2 fatias médias 30g 7,2 0,24 1,38 0,09 2,1 0,09 6,9 18 0,69 0 0,081 0,18

Pepino 2 fatias peq 6g 1,02 0,04 0,2 0 0,96 0,04 0,84 0,12 0 0 0 0

Azeite 2 fios 2ml 18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Óleo de soja 1 col chá 2ml 18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Pêra 1 unid média 110g 68,2 0,33 16,28 0,22 6,6 0,11 5,5 2,2 3,3 0 0,07 0,11

Lanche Chá de erva-doce 1 xícara de chá 200ml 2 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0,02 0

15h Biscoito maria 5 unidades 30g 132,3 2,65 21,95 3,8 0 0 0 0 0,63 105,6 0,05 0,3

Jantar Inhame cozido 1 ped grande 86g 88,58 1,55 20,47 0,09 46,04 0,34 6,88 0 0 0 0 0

18h Sardinha em conserva 1 unidade 42g 119,7 6,72 0 10,08 231 1,3 0 0 0 279,72 0,01 0,67

Margarina 1 col chá cheia 8g 58,64 0,05 0,03 6,48 1,6 0 0 73,92 0 0 0 0

Suco de abacaxi 1 copo duplo cheio 240ml 103,2 0,38 25,08 0,19 17,28 0,48 58,56 4,8 0 0 0 0

Ceia Iogurte natural 1 unid média 200g 154 7 31 0,2 240 0 0 0 0 84 0 0,7

Mel 1 col sopa 30g 46,95 0,03 11,7 0 3 0,12 0,6 0 0 0 0 0

21h Maçã 1 unid média 130g 84,5 0,39 19,76 0,39 7,8 0,13 7,8 3,9 1,69 0 0,078 0

TOTAL 2048,7 73,98 313,4 57,65 1131 8,59 115 726,4 27,06 616,6 0,966 6,078  
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Tabela 2. Adequação da dieta proposta 

Nutrientes 
Ingestão 

recomendada 
Ingestão proposta Adequação (%) 

Calorias 2000 kcal 2048,72 kcal 102,4% 
Lipídios 500 kcal 518,85 kcal 103,7% 
Carboidratos  1200 kcal 1253,76 kcal 104,48% 
Proteínas 300 kcal 295,92 kcal  98,64% 
Fibras 20 a 30 gramas 27,06g 100% 
Sódio 1300mg 616,6mg + 0,7g  100% 
  (sal de adição = 1,75g)  
Ferro 8mg 8,59mg 107,3% 
Cobre 900µg 0,966mg 107,3% 
Zinco 8-11mg 6,078mg 75,9% 
Vitamina C 75-90mg 114,99mg 127,7% 
Vitamina A 700-900µg 726,43 µg 100% 
Cálcio 1200mg 1131,5mg 94,3% 
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CONCLUSÕES 

 

 

 A DP pode surgir de uma combinação entre uma predisposição genética e um 

conjunto de fatores ambientais. O envelhecimento, a obesidade, a 

hiperhomocisteinemia, a sobrecarga de minerais como o ferro, o manganês e 

o cobre, são fatores possivelmente associados à promoção da DP. 

 Dieta rica em alimentos e nutrientes antioxidantes, como o café, o chá, 

vitamina E, zinco, selênio e cobre, pode promover a redução do estresse 

oxidativo e a degeneração provocada pelos radicais livres ao nível dos 

neurônios da substância negra, sendo esses alimentos e nutrientes 

considerados agentes protetores da DP. 

 O consumo dos nutrientes antioxidantes deve ser estimulado, porém, não na 

forma de suplementos, já que possuem efeitos deletérios ao organismo 

quando excesso. 

 No que se refere ao álcool, o consumo moderado pode ter um efeito protetor 

relacionado com as propriedades antioxidantes presentes em algumas 

bebidas alcoólicas, que diminuem a incidência de doenças cardiovasculares e 

neurológicas, como a DP. 

 Os exercícios regulares são essenciais para preservação das capacidades 

funcionais do paciente dentro das limitações impostas pela doença, 

buscando também retardar ou minimizar a evolução da doença, enquanto 

impedem o desenvolvimento das complicações e deformidades secundárias.  

 A L-Dopa apresenta interação com as proteínas da dieta e com a 

suplementação de piridoxina, fato este que prejudica o efeito clínico da 

droga, sendo necessário então o controle do consumo de proteínas nos 

horários próximos a medicação, além da atenção no uso de suplementos 

vitamínicos. 

 Destaca-se também a importância de se estudar padrões alimentares que 

possam proteger contra a DP, ao invés de se estudar um alimento ou 

nutriente específico, tendo em vista que os indivíduos consomem uma 

combinação de alimentos que caracterizam um padrão alimentar. 
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 A intervenção nutricional no tratamento da DP pretende auxiliar na 

manutenção do estado nutricional do indivíduo, com uma alimentação que 

atinja as necessidades diárias dos pacientes levando em consideração as 

medicações utilizadas e os sintomas já existentes. 

 Devido os artigos científicos abordando os fatores nutricionais envolvidos na 

DP serem escassos, são necessários mais estudos sobre o tema para que 

recomendações mais consistentes possam ser feitas aos portadores de DP no 

que se refere aos aspectos nutricionais e à alimentação desses indivíduos. 
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