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RESUMO 

 

A doença de Parkinson (DP) é crônica e apresenta sintomas motores e não motores. O 

comprometimento cognitivo na DP apresenta-se de forma heterogênea e a idade pode ser um 

fator associado. O objetivo desse estudo foi caracterizar o perfil cognitivo de pessoas com DP 

e fatores associados. Trata-se de um estudo observacional, analítico, transversal desenvolvido 

no Ambulatório de Neurologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Pernambuco. A variável dependente foi o perfil cognitivo e as independentes: estágio da 

doença, idade, escolaridade, duração da doença, sexo, dose diária de levodopa, atividade 

laboral, estado motor, sinais de depressão. Foi realizada estatística descritiva e em seguida 

correlações entre a variável dependente e as independentes. 85 pacientes responderam a todos 

os questionários. Não foi identificada diferença significativa no perfil cognitivo avaliado pelo 

Mini exame do estado mental e Scales for Outcomes of Parkinson’s disease–Cognition entre 

os estágios da doença. O perfil cognitivo variou com a idade, sexo, atividade laboral, 

escolaridade, sintomas de rigidez, bradicinesia e instabilidade postural. Quando comparados 

idosos e não idosos por estágios da doença, foi encontrada diferença entre os grupos no escore 

do Scales for Outcomes of Parkinson’s disease–Cognition, na Função executiva e no Mini 

exame do estado mental. Aponta-se que o perfil cognitivo de pessoas com DP está associado à 

idade, a sintomas motores e variáveis relacionadas à reserva cognitiva.  

 

 

Palavras-chave: Envelhecimento. Cognição. Doença de Parkinson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Parkinson's disease (PD) is chronic and has both motor and non-motor symptoms. Cognitive 

impairment in PD is heterogeneous and age may be an associated factor. The objective of this 

study was to characterize the cognitive profile of people with PD and associated factors. This 

is an observational, analytical, cross-sectional study developed at the Neurology Outpatient 

Clinic of the Hospital das Clínicas of the Federal University of Pernambuco. The dependent 

variable was the cognitive and independent profile: disease stage, age, schooling, duration of 

illness, sex, levodopa daily dose, labor activity, motor status, signs of depression Descriptive 

statistics and then correlations between the dependent variable and the independent variables 

were performed. 85 patients in the study responded to all questionnaires. No significant 

difference was identified in the cognitive profile assessed by the Mini Mental State 

Examination and Scales for Outcomes of Parkinson's disease-Cognition between the stages of 

the disease. The cognitive profile varied with age, sex, work activity, schooling, symptoms of 

rigidity, bradykinesia and postural instability. When comparing the elderly and non-elderly in 

the stages of the disease, a difference was found between the groups in the Scales for 

Outcomes of Parkinson's disease-Cognition, Executive Function and Mini Mental State 

Examination. It is pointed out that the cognitive profile of people with PD is associated with 

age, motor symptoms and variables related to cognitive reserve. 

 

Key words: Aging. Cognition. Parkinson’s Disease 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de envelhecimento pode vir acompanhado do surgimento de doenças 

crônicas e de suas complicações. A doença de Parkinson (DP) e a doença de Alzheimer são as 

enfermidades neurodegenerativas que acometem idosos com maior prevalência (PINHEIRO, 

2013). A DP é caracterizada pela degeneração de neurônios dopaminérgicos da parte 

compacta da substância negra do mesencéfalo. Seus principais sinais e sintomas são: 

bradicinesia, rigidez, tremor de repouso e instabilidade postural (FAHN; PRZEDBORSKI, 

2007; BARBOSA; FERRAZ, 2013). 

Apesar dos incidentes sinais e sintomas motores, trabalhos recentes evidenciam a 

existência de lesões em diversas regiões do sistema nervoso, que causam outros sintomas 

como: alterações psiquiátricas, autonômicas, déficits sensoriais e comprometimento cognitivo, 

sendo esse último, o sintoma não motor mais comum na DP (SAWADA et al, 2012; 

KAMAGATA et al., 2012; FILOTEO et al., 2014; AUNING et al., 2014; SAFARPOUR; 

WILLIS, 2016). 

Indivíduos com DP apresentam uma heterogeneidade de déficits cognitivos que estão 

presentes em: funções executivas, linguagem, memória e habilidade visuoespacial, 

principalmente nos parkinsonianos mais idosos, podendo caracterizar Comprometimento 

Cognitivo Leve (CCL) ou até demência (PEDERSEN et al., 2013; ROBBINS; COOLS, 2014; 

RODRIGUES et al., 2014).  

Esses déficits podem causar limitações no desempenho de atividades do cotidiano que 

requerem tais habilidades cognitivas e ademais, pacientes com DP e demência apresentam 

menor expectativa de vida quando comparados àqueles apenas com DP (HOBSON; MEARA; 

ISHIHARA-PAUL, 2010). Como no decurso da doença quase todos os pacientes 

desenvolvem CCL ou demência (SAFARPOUR; WILLIS, 2016). Faz-se necessária a 

identificação precoce desses déficits, para que sejam implantadas estratégias de tratamento 

específicas (POLIAKOFF; SMITH-PARK, 2008; HARIZ; FORSGREN, 2011). 

Tendo em vista a relevância do tema, o objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil 

cognitivo de pessoas com DP e fatores associados levando em consideração que a detecção 

precoce dos déficits oportuniza intervenções que possam melhorar ou estabilizar o curso do 

declínio cognitivo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. A saúde no envelhecimento e dados epidemiológicos 

 

No ano de 2015, segundo as Organizações das Nações Unidas, 12% da população 

mundial estava composta por pessoas com 60 anos ou mais de idade, cerca de 901 milhões. A 

estimativa é de que em 2030 esse número seja de 1,4 bilhões (16,5% da população) e em 

2050, 2,1 bilhões (22,9% da população), mais que o dobro da quantidade atual (NAÇÕES 

UNIDAS, 2015). De acordo com o último censo realizado pelo IBGE em 2010, o total de 

idosos brasileiros era 21,7 milhões (11,09% da população), mas esse número continua a 

crescer e segundo estimativas, em 2030 serão 41,5 milhões (13,44% da população) com um 

acréscimo médio de 1 milhão de idosos por ano (ERVATTI; BORGES; JARDIM, 2015).  

Segundo projeções populacionais, lançadas pelo IBGE em 2013, a esperança de vida 

ao nascer no Brasil em 2016 é de 75,6 anos, em 2030 esse número subiria para 78,6 e em 

2060 para 81,2 anos. Esses valores variam de acordo com o sexo, tomando como exemplo o 

estado de Pernambuco, em 2016 a esperança de vida ao nascer de mulheres é de 75,7 anos, 

em 2030, poderá ser 80,9 anos, a do homem pernambucano apresenta-se inferior, é 69,9 e 

74,3 anos respectivamente.  

O Índice de Envelhecimento (IE), número de pessoas de 60 e mais anos de idade para 

cada 100 pessoas menores de 15 anos de idade, permite a averiguação do envelhecimento de 

uma população e em qual ritmo ele ocorre (RIPSA, 2009).  Em 2011, o IE da população 

brasileira atingiu 51,8% e em 2030 poderá atingir 76,4%, o que revela o quanto a proporção 

de idosos ainda tenderá a crescer (IBGE, 2011; IBGE, 2013).  

Outro indicador demográfico que deve ser destacado é a queda das taxas de 

mortalidade no país, que atinge todas as faixas etárias. A população idosa possui uma redução 

mais acentuada, especulando-se uma continuação do seu declínio devido a diminuição da 

morbidade influenciada pelos avanços tecnológicos e maior acesso a serviços de saúde 

(FIOCRUZ, 2012; FREITAS et al., 2013). 

Os dados acima mostram que o Brasil está envelhecendo, e o idoso pode ter perdas 

funcionais originadas do próprio processo de envelhecimento (senescência), e/ou do 

acometimento de enfermidades, por exemplo, de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

(FREITAS et al., 2013). Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios realizada em 

2008 indicam que 79,1% das pessoas com 65 anos e mais afirmaram ter pelo menos uma 

doença crônica (IBGE, 2010).   



16 

 

As DCNT, em especial, se caracterizam como um desafio e exigem o planejamento de 

ações multidisciplinares de prevenção, promoção, reabilitação e de programas voltados para a 

saúde do idoso, levando em consideração a heterogeneidade da população idosa e as 

diferenças de renda marcantes no país. Elas são acompanhadas por custos econômicos, risco 

de internações hospitalares e prejuízo à capacidade funcional do indivíduo, seu diagnóstico 

preciso e precoce pode reduzir incapacidades e potencializar o seu tratamento contínuo 

(BRASIL, 2013).  

O diagnóstico de manifestações clínicas em idosos requer a identificação do limite 

entre o que é próprio do envelhecimento e o que caracteriza uma doença, e se essa é reversível 

ou não. Ele precisa ser realizado com atenção às particularidades dessa faixa etária 

(multimorbidade, comorbidade e apresentações atípicas de doenças). A avaliação geriátrica 

ampla (AGA) apresenta-se como o processo mais adequado para auxiliar na elaboração de 

planos terapêuticos para idosos porque considera aspectos físicos, cognitivos, funcionais, 

psicológicos e sociais e prioriza o envolvimento de uma equipe multiprofissional (GORZONI 

et al., 2013). 

 

2.2. Envelhecimento e aspectos cognitivos 

 

O envelhecimento bem sucedido implica autonomia e independência na realização das 

atividades do cotidiano e manutenção do desempenho ocupacional e funcionalidade, com 

baixos riscos de doenças. Apesar de poder ser bem sucedido, o envelhecimento é um processo 

que está associado a modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas 

(FREITAS, 2013). 

O Sistema Nervoso Central (SNC) está sujeito a alterações causadas por questões 

próprias do envelhecimento e influenciadas por aspectos extrínsecos e intrínsecos do sujeito 

(CANÇADO; ALANIS; HORTA, 2013). O comprometimento cognitivo causado por tais 

alterações varia entre os idosos e está relacionado a diversos graus de mudanças que ocorrem 

no encéfalo (KANDEL; SCHWARTZ; JESSELL, 2014). 

A diminuição na quantidade de neurônios é mínima, a alteração ocorre na perda de 

densidade e de mielina. Um estudo realizado com primatas indicou que a ramificação 

dendrítica não diminui com a idade, porém, a densidade das espinhas dendríticas é 

significativamente reduzida (MORRISON; BAXTER, 2012; KANDEL; SCHWARTZ; 

JESSELL, 2014). Na substância branca perda na integridade foi encontrada em vastas áreas 

no grupo de indivíduos mais velhos, quando comparada com mais jovens, ademais a 
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quantidade de fibras mielínicas aos 90 anos atinge uma perda de cerca de 40% (LENT, 2003; 

LANGE et al., 2016).  

Em idosos, foi visto que o RNA citoplasmático se reduz nos neurônios do córtex 

frontal, giro hipocampal, nas células piramidais do hipocampo e células de Purkinje no 

cerebelo e as atividades dos sistemas catecolaminérgico, glumatérgico, e colinérgico também 

se tornam comprometidas (CANÇADO; ALANIS; HORTA, 2013). 

O desempenho de funções cognitivas requer o recrutamento de áreas específicas do 

encéfalo, por exemplo, o córtex pré-frontal está envolvido com a função executiva, memória 

de trabalho, o córtex parieto-têmporo-occipital com a linguagem, e o córtex límbico com a 

memória, porém é imprescindível que haja uma ação integrada de neurônios localizados em 

diversas regiões (BRANDÃO, 2004; CANTERO et al., 2016). 

Déficits nessas funções podem surgir no processo de envelhecimento, acarretando ou 

não interrupção na realização das ocupações, e a sua prevenção é necessária. O início, o grau 

e velocidade da progressão dos déficits variam de indivíduo para indivíduo e dependem de 

vários fatores: escolaridade, reserva cognitiva, saúde física, estilo de vida, presença de 

doenças somáticas e/ou de alteração de taxas metabólicas (SINGH-MANOUX et al., 2012; 

CANINEU; SAMARA; STELLA, 2013; STEFFENER et al., 2016; DEAK et al., 2016; 

LEGAULT et al., 2017).  

Pessoas que apresentam um envelhecimento bem sucedido têm perdas mínimas nas 

funções, já aqueles que se encontram no processo de envelhecimento usual (estado oposto ao 

bem sucedido) podem ter déficits que evoluam para um comprometimento importante na 

cognição (CANÇADO; ALANIS; HORTA, 2013). Fatores de risco para declínio da cognição 

em idosos devem ser evitados, assim como fatores de proteção devem ser exaltados 

considerando o perfil heterogêneo desse público. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) aprovou na 70ª Assembleia Mundial da 

Saúde em maio de 2017, o Plano Global de Ação para uma resposta de saúde pública à 

demência 2017-2025 (Global Plan of Action on the Public Health Response to Dementia 

2017- 2025).  

O Plano propõe princípios para a organização e desenvolvimento de cuidados desde o 

diagnóstico até os cuidados paliativos e compreende sete áreas de ação: 1. Demência como 

prioridade de saúde pública; 2. Conscientização em prol da demência e promoção de 

sociedades inclusivas para pessoas com demência; 3. Redução de risco de demência; 4. 

Diagnóstico, tratamento, cuidados e apoio nas demências; 5. Apoio aos cuidadores de pessoas 
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com demência; 6. Sistemas de informação sobre demências; 7. Pesquisa e Inovação nas 

Demências (WHO, 2017). 

Todos os países adotaram o plano e a sua última área de ação tem como uma de suas 

propostas o fortalecimento da capacidade de pesquisa nacional e internacional, do 

desenvolvimento, implementação e monitoramento de uma agenda de pesquisa sobre 

prevenção, diagnóstico (inclusive precoce) e tratamento de pessoas com demência. Essa 

proposta visa aumentar o conhecimento sobre demência baseando-se em evidências (WHO, 

2017).  

 

2.3.  Doença de Parkinson 

 

A doença de Parkinson, caracterizada como parkinsonismo primário, foi inicialmente 

descrita por James Parkinson, em 1817, como "paralisia agitante", porém a doença só tornou-

se popular no meio acadêmico na segunda metade do século XIX (TEIVE et al., 2006; 

PINHEIRO, 2013). Ainda hoje não tem causa conhecida, mas seus mecanismos 

etiopatogênicos incluem: estresse oxidativo, anormalidades mitocondriais, fatores genéticos e 

neurotoxinas ambientais (TEIVE et al., 2006; PINHEIRO, 2013). 

A DP possui uma prevalência de 0,3% na população geral, 1,0% naqueles com mais 

de 60 anos e 3.0% naqueles com 80 anos ou mais em países industrializados (LEE; 

GILBERT, 2016). A prevalência em indivíduos com 70 anos de idade é de aproximadamente 

550 a cada 100.000, e sua incidência também cresce com o aumento de idade, com estimativa 

de ser a segunda causa de morte dos idosos no ano de 2040, junto com a demência e a doença 

do neurônio motor (PINHEIRO, 2013). Mas apesar de ser mais comum em pessoas com mais 

de 50 anos, o quadro clínico também pode ser precoce, com indivíduos apresentando os 

sintomas antes dos 40 anos (PINHEIRO, 2013; BARBOSA; FERRAZ, 2013).  

Os seus principais marcadores histológicos são: presença de corpos e neuritos de Lewy 

nos núcleos da base, no tronco cerebral, na medula espinhal e nos gânglios simpáticos e perda 

de neurônios, principalmente dos dopaminérgicos da substância negra (MESSING, 2011; 

PITELLA et al., 2011). Outros marcadores incluem a presença de YKL-40 (citocina pró-

inflamatória), proteína tau e tau fosforilada no líquido cefalorraquidiano (HALL et al., 2016),  

A função da substância negra é emitir fibras nervosas com sinal inibitório diretamente 

para o núcleo caudado e o putâmen. Com a degeneração do seu neurotransmissor dopamina, o 

sinal inibitório perde força, permitindo assim que núcleos da base (caudado e putâmen) 
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permaneçam ativos constantemente enviando sinais anormais para outras regiões do encéfalo, 

principalmente para o córtex motor (GUYTON; HALL, 2011).  

 O diagnóstico é dado a partir da identificação das manifestações clínicas principais, 

ou dos sinais cardinais da doença (bradicinesia, rigidez, tremor de repouso e instabilidade 

postural), que geralmente se iniciam quando há perda irreversível de 60% das células e 80% 

da dopamina do corpo estriado (TEIVE et al., 2006; PINHEIRO, 2013; BARBOSA; 

FERRAZ, 2013).   

A bradicinesia é caracterizada pela lentidão nos movimentos, já a rigidez se manifesta 

através do aumento de tônus, principalmente da musculatura flexora, e os movimentos 

tornam-se fragmentados. O tremor de repouso em uma região não ocorre se ela for 

movimentada voluntariamente, e piora em estados de estresse emocional, já a instabilidade 

postural é desencadeada pela perda de reflexos posturais. (BARBOSA; FERRAZ, 2013; 

PINHEIRO, 2013). Outras alterações motoras incluem o "freezing", ou acinesia súbita, e 

alteração de marcha, com passos acelerados e curtos (marcha festinante) (BARBOSA; 

FERRAZ, 2013). 

Apesar de não existir uma terminologia comum para todos, pesquisadores subdividem 

a DP em tipos nos quais um sintoma motor predomina, variando entre: Tremulantes ou 

Discinéticos; Com dificuldade na marcha/instabilidade postural ou Com bradicinesia e 

rigidez; Com dificuldade na marcha/instabilidade postural ou Tremulantes; Forma 

hipercinética ou Forma Rigidoacinética (JANKOVIC et al., 1990; RAJPUT et al., 2009; VAN 

ROODEN et al., 2010; STEBBINS et al., 2013). 

O tratamento da doença pode ser farmacológico, cirúrgico, e/ou através de terapias não 

farmacológicas (terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, entre outras). 

No tratamento medicamentoso, a levodopa é a mais utilizada, e sua prescrição pode ser 

isolada ou estar associada, por exemplo, com agonistas dopaminérgicos, anticolinérgicos, 

inibidores da COMT (catecol-O-metiltransferase), inibidor de dopadescarboxilase 

(PINHEIRO, 2013). 

Os períodos ON e OFF na DP estão relacionados a atuação da medicação 

dopaminérgica, a duração do seu efeito dura em média de uma a cinco horas, sendo o período 

ON aquele no qual o efeito da medicação atinge seu auge e o paciente apresenta bom 

desempenho motor, e o OFF corresponde ao momento de diminuição do efeito, com 

consequente volta dos sintomas motores. O período ON tende a ocorrer de trinta minutos à 

uma hora após tomada da medicação e o período OFF de quatro a cinco horas após 

(ANDERSON; NUTT, 2011).  
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2.4. Cognição na doença de Parkinson 

 

Um dos déficits causados pelas alterações neuroquímicas e estruturais da DP é o 

cognitivo, estudos revelam comprometimento no sistema colinérgico, atrofia no hipocampo 

esquerdo, diminuição da densidade de substância cinzenta no lobo frontal, temporal, parietal, 

córtex insular e tálamo e aumento de lesões da substância branca (SEGURA et al., 2014; 

CHEN et al., 2016; DELGADO-ALVARADO, 2016; VESELÝ; REKTOR, 2016). Pessoas 

com DP e demência apresentam um número dez vezes maior de corpos de Lewy no córtex e 

sistema límbico, quando comparados com aqueles com DP, porém sem demência (PITELLA 

et al., 2011).  

Caspell-Garcia et al. (2017) em um estudo longitudinal de 3 anos avaliaram 423 

pacientes recém diagnosticados e indicaram como biomarcadores independentes de 

comprometimento cognitivo na DP, déficits de dopamina nigrostriatais ou corticais, atrofia 

cortical, placa amilóides (sugerindo co-morbidade com a DA) e fatores genéticos 

(polimorfismo no gene do fator neurotrófico derivado do cérebro e no gene da enzima 

COMT). 

Essas alterações, apesar de determinadas vezes não serem clinicamente aparentes, 

podem causar comprometimento em diversos domínios cognitivos, como: função executiva, 

habilidade visoespacial, memória, linguagem, atenção (PEDERSEN et al., 2013; ROBBINS e 

COOLS, 2014). 

Considerando associação com os sintomas motores, há pessoas com DP que 

apresentam maior instabilidade postural ou tremor que outros, e essa predominância de um 

sintoma não interfere apenas no desempenho das atividades do cotidiano, foi evidenciado que 

aqueles que possuem maior instabilidade postural tem pior desempenho cognitivo do que os 

que apresentam o tremor como sintoma dominante (VERBANN et al, 2007; HARIZ; 

FORSGREN, 2011).  

Os déficits cognitivos também podem se relacionar com os encontrados nos motores, 

como por exemplo: bradifrenia (lentificação cognitiva) e bradicinesia (lentidão dos 

movimentos), pois, acredita-se que ambos são controlados pelo mesmo sistema 

dopaminérgico (DOMELLOF; ELGH; FORSGREN, 2011; ROBBINS; COOLS, 2014). Um 

estudo transversal identificou uma correlação entre habilidades de equilíbrio e mobilidade 

funcional com função executiva, atenção dividida e disfunção cognitiva global (VARALTA et 

al., 2015).  
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Apesar de no início da DP alguns dos déficits não serem diagnosticados e/ou não 

apresentarem consequências negativas para a rotina do indivíduo, há aqueles que adquirem 

CCL, e nos estágios mais avançados da doença apresentam demência (BARBOSA; FERRAZ, 

2013). Além disso, estudos apontam que indivíduos com DP possuem um risco de demência 

de cinco a seis vezes superior ao da população geral, e que a partir do diagnóstico inicial deve 

ser realizada, anualmente, alguma forma de avaliação cognitiva para acompanhamento do 

estado cognitivo do paciente (BURN et al., 2014; GOUVEIA, 2008).   

O CCL se caracteriza por alterações de uma função cognitiva, se for da memória (CCL 

amnésico), de outra função cognitiva (CCL não-amnésico), ou ainda alteração conjunta de 

várias funções cognitivas, porém o indivíduo não tem uma perda funcional no desempenho 

das atividades do cotidiano (JANVIN et al, 2006; CANINEU; SAMARA; STELLA, 2013). 

Kalbe e colaboradores (2016) indicaram que o tipo mais frequente de CCL na DP é o não-

amnésico, sendo a função executiva, o domínio mais afetado. 

 Pessoas com DP e CCL, apresentam um declínio cognitivo mais rápido e evolução 

para demência em um menor tempo se comparados com aqueles apenas com DP 

(AARSLAND; BRØNNICK; FLADBY, 2011). Pedersen et al. (2017) evidenciaram que 59% 

dos pacientes de DP com CCL evoluíram para um quadro demencial no período de cinco 

anos, enquanto que apenas 7% dos pacientes de DP sem CCL tiverem demência neste mesmo 

período.  

No estudo de coorte de Pigott e colaboradores, 2015, todos os casos de CCL evoluíram 

para demência no intervalo de cinco anos. Estudos longitudinais, que acompanharam pessoas 

com CCL e sem doenças neurodegenerativas, apontam uma taxa de conversão para demência 

de 20 a 30% em um período de seis a dez anos (MITCHELL; SHIRI-FESHKI, 2008).  

Segundo Gasca-Salas e colaboradores (2014), a evolução para o CCL na DP, se 

caracteriza por déficit na atenção, função executiva e memória, já a evolução do CCL para a 

demência é marcada pelo surgimento de déficits na habilidade visoespacial e piora da atenção 

e função executiva. Em um estudo brasileiro, os autores indicaram como preditores para 

desenvolvimento de demência na DP, o estágio da doença, segundo a escala de Hoehn & Yahr 

(HY) e a idade (BALDIVIA et al., 2011).  

As pesquisas e os ensaios clínicos, com protocolos de tratamento do comprometimento 

cognitivo na DP, revelam o uso de terapias não farmacológicas e desenvolvimento e teste de 

drogas, como a: rivastigmina, memantina, rasagilina, porém ainda há uma carência de 

estratégias que retardem ou previnam o declínio cognitivo levando em consideração as 

características degenerativas da doença, e que uma piora na cognição é um fator de risco para 
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o aumento de dependência nas atividades de vida diária (AVD) em pessoas com DP 

(GOLDMAN; WEINTRAUB, 2015; MACLEOD; COUNSELL, 2016).  

 

2.5. Instrumentos de avaliação da doença de Parkinson 

 

Apesar dos avanços, ainda não há um consenso sobre qual avaliação ou bateria de 

testes cognitivos deve-se utilizar em estudos com CCL ou demência na DP (GOLDMAN; 

WEINTRAUB, 2015).  Existem alguns quesitos que podem interferir e tornar a avaliação da 

cognição em pacientes com DP mais dificultosa, entre eles estão: o desempenho cognitivo 

pode diferir nos estados ―on" "off" da medicação; tarefas que exigem cronometragem e um 

tempo específico para serem completadas; tarefas com demanda motora; outros sintomas não 

motores como, ansiedade, fadiga, apatia (GOLDMAN; LITVAN, 2011).  

O MEEM é um teste de rastreio cognitivo e avalia algumas funções cognitivas, como: 

orientação temporal e espacial (10 pontos), memória de curto prazo (3 pontos) e evocação (3 

pontos, atenção e cálculo (5 pontos), habilidades de linguagem (8 pontos) e visoespaciais (1 

ponto) (FOLSTEIN; FOLSTEIN; MCHUGH, 1975).   

Uma força tarefa da Movement Disorder Society publicou em 2012 diretrizes para o 

diagnóstico de CCL na DP, e um dos critérios diagnósticos foi o indivíduo possuir déficits 

cognitivos em pelo menos dois testes neuropsicológicos formais ou em uma escala de 

habilidades cognitivas globais, validada para a DP. As escalas sugeridas foram: Montreal 

Cognitive Assessment (MoCA); Parkinson’s Disease-Cognitive Rating scale (PD-CRS); 

Scales for Outcomes of Parkinson’s disease–Cognition (SCOPA-COG) e Mattis Dementia 

Rating Scale (MDRS) (LITVAN et al., 2012). 

A SCOPA-COG é uma escala que avalia memória, atenção, funções executivas, 

função visoespacial, e foi desenvolvida especificamente para avaliação de domínios 

cognitivos, nos quais frequentemente os pacientes com DP apresentam déficit (MARINUS et 

al., 2003).  

Na SCOPA-COG, memória e aprendizagem verbal e não verbal são avaliadas usando 

um teste de cubo para indicar a ordem na qual quatro cubos são apontados (memória visual), 

leitura e recordação de 10 palavras (memória verbal imediata e recordação) e teste dos dígitos 

inversos, no qual lê-se uma série de números e o indivíduo deve repeti-la em ordem inversa 

(memória de trabalho). A atenção é avaliada ao se dizer os meses do ano em ordem inversa e 

na contagem de 30 até 0, de 3 em 3. Aspectos das funções executivas incluem planejamento 

motor complexo (teste punho-palma-lado), fluência semântica (categoria animais) e memória 
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de trabalho (uso de dado, o indivíduo deve dizer SIM ou NÃO de acordo com valor do 

número que surgir no dado, se for maior que o anterior diz SIM, se for menor que o anterior 

diz NÃO). Para avaliar a função visoespacial pede-se que o indivíduo escolha uma série de 

padrões que possam formar uma figura (MARINUS et al., 2003).   

A versão brasileira do SCOPA-COG, em estudo sobre seus atributos psicométricos, 

não mostrou efeitos teto/chão significativos e apresentou consistência interna satisfatória 

tendo a idade, escolaridade e a duração da doença ou o estágio da doença como preditores 

independentes do teste (CAROD-ARTAL et al., 2008). Um escore de 17 ou menos é 

indicador de quadro demencial, com sensibilidade 90% e especificidade 100% e menor ou 

igual a 24 é indicador de possível CCL, com sensibilidade 90% e especificidade 73% 

(ISELLA et al., 2013; VERBAAN et al., 2011). 

A Escala de Hoehn & Yahr (HY) indica o estágio da DP e classifica o indivíduo de 

acordo com seu nível de incapacidade, em cinco estágios. Na versão original os pacientes nos 

estágios HY1, HY2 e HY3 apresentam incapacidade de leve a moderada e os que se 

encontram nos estágios HY4 e HY5 apresentam incapacidade mais severa (HOEHN E 

YAHR, 1967).  

A escala padrão mais utilizada para avaliação de sintomas motores é a Unified 

Parkinson Disease Rating Scale - Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson 

(UPDRS), ela inclui 42 perguntas em quatro seções: (1) Atividade mental; (2) Atividades de 

vida diária (AVD); (3) Exploração Motora, e (4) Complicações da terapia medicamentosa. A 

parte 3 (UPDRS-III) corresponde ao exame motor, e possui 14 itens com pontuação em cada 

item variando de 0 a 4, quanto maior o escore pior o estado motor (GOETZ, 2007). 

A Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage (GDS-15), na sua versão reduzida com 

15 itens é um instrumento de triagem para depressão utilizada comumente na realização da 

AGA (YESAVAGE et al., 1986). Os itens consistem em perguntas sobre sentimentos e 

comportamentos, adaptados para o Brasil por Almeida e Almeida (1999). É uma escala 

adequada para detectar depressão em pacientes com DP de todas as idades (WEINTRAUB et 

al,. 2006). 
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3. OBJETIVOS 

Objetivo Geral:  

Caracterizar o perfil cognitivo de pessoas com DP e fatores associados 

Objetivos Específicos: 

1. Avaliar o perfil cognitivo de idosos e não idosos com DP nos diversos estágios da 

doença; 

2. Comparar o perfil cognitivo de idosos e não idosos com DP nos diversos estágios da 

doença; 

3. Correlacionar o perfil cognitivo com fatores associados: idade, sexo, condição clínica, 

dose diária de L-dopa, sinais de depressão e variáveis sociodemográficas. 
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 4. MÉTODO 

 

4.1. Desenho do estudo 

 

Este estudo corresponde a um estudo observacional, analítico do tipo transversal que 

atende aos requisitos da plataforma STROBE (MALTA et al., 2010)
.
. Este tipo de estudo 

provê uma investigação pontual de uma situação, sem haver intervenção por parte do 

investigador, fornecendo quantitativamente informações sobre a distribuição de um evento em 

determinada população (LUNA, 1998).   

 

4.2. Local do estudo 

 

A pesquisa se desenvolveu no Ambulatório de Neurologia – Programa Pró Parkinson do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC/UFPE) juntamente com as 

atividades do Programa conforme carta de anuência (Apêndice A). 

 

4.3. Período do estudo  

 

 A pesquisa teve início após apreciação e aprovação do comitê de ética em pesquisa 

(CEP) com seres humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de 

Pernambuco (CAAE: 60375416.0.0000.5208) (Anexo F). O término da coleta foi em junho de 

2017. 

 

4.4. População do estudo 

 

A população do estudo foi composta por cerca de 300 pessoas idosas e adultas com 

doença de Parkinson cadastradas no Programa Pró-Parkinson do HC/UFPE e que frequentam 

o ambulatório de neurologia do HC.  

 

Critérios de elegibilidade 

Critérios de inclusão: 

 Apresentar diagnóstico clínico de doença de Parkinson idiopática; 

 Ambos os sexos;  
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 Ter nível comunicativo satisfatório. 

Critérios de exclusão: 

 Apresentar qualquer outra doença neurológica; 

 Estar em tratamento de reabilitação cognitiva. 

 Pessoas que realizaram intervenções cirúrgicas no encéfalo. 

 

4.5. Amostra 

 

Amostragem:  

 

Obtida por demanda espontânea, seguindo a ordem de chegada do paciente no serviço 

conforme a agenda do dia.  

 

Tamanho amostral:  

 

 Para os cálculos foram utilizados os parâmetros: intervalo de confiança 95%; precisão 

da média 1.5 pontos do SCOPA-COG; alfa 5% e beta 20%. 

 Com um n=76, mantendo-se os mesmos parâmetros de cálculo, é possível estimar o 

intervalo de confiança de 95% para a média de SCOPA-COG com precisão de 1.2 pontos. 

Também é possível detectar, com um poder de 96%, alguma diferença na SCOPA-COG entre 

3 ou 4 grupos de igual tamanho usando-se um teste de análise de variância.  

 

 

4.6. Instrumentos para coleta de dados: 

 

 Tal como apresentado na revisão foram adotados os instrumentos de avaliação mais 

específicos para a DP: 

- Ficha de Dados Sociodemográficos (Apêndice C): usada para obter as características 

sociodemográficas da amostra, com relação à idade, sexo, anos de escolaridade, atividade 

laboral, classificação econômica, comorbidades, dose diária de L-dopa.  

A atividade laboral foi dividida em 3 categorias denominadas segundo o IBGE e 

categorizadas pela escolaridade: G1, G2 e G3, sendo o grupo G1 aquele composto por 

profissões com maior demanda cognitiva e exigência compatível com o ensino superior ou 



27 

 

técnico, o G2 com exigência compatível com ensino médio e G3 o de menor demanda, sem 

exigência de escolaridade. Profissões do G1 incluíam: profissionais das ciências e das artes, 

dirigentes, técnicos de nível médio; do G2: trabalhadores de serviços administrativos, 

vendedores e prestadores de serviços, artesãos e trabalhadores da produção, operadores e 

montadores de máquina, membros das forças armadas; do G3: trabalhadores agrícolas, donas 

de casa e trabalhadores braçais. As categorias foram denominadas segundo o IBGE e 

categorizadas pela escolaridade. 

A classificação econômica foi definida segundo o critério atualizado da Associação Brasileira 

de Empresas de Pesquisa (ABEP), que define os seguintes estratos socioeconômicos: A 

(maior renda média domiciliar), B1 e B2, C1 e C2, D-E (menor renda média domiciliar) 

(ABEP, 2016). 

A dose diária de L-dopa foi calculada de acordo com a seguinte fórmula: dose de (levodopa 

de liberação imediata x 1) + (levodopa de liberação controlada x 0.75) + (pramipexol x 100) + 

(entacapona x 0.33) + (selegilina oral x 10) + (amantadina x 1) (TOMLINSON et al., 2010). 

- Escala de Estadiamento de Hoehn & Yahr. HY (Anexo A): usada para indicar qual o estágio 

da DP o sujeito se encontra, de 1 a 5. Quanto maior o estágio, maior a severidade da doença. 

A HY foi aplicada com o paciente com DP na fase "off" da doença (sem o efeito do 

medicamento). Os demais testes citados abaixo foram aplicados na fase "on" (com o efeito do 

medicamento). 

- Mini Exame do Estado Mental – MEEM (Anexo B): Instrumento de rastreio cognitivo usado 

para avaliar e comparar o perfil cognitivo. A pontuação máxima 30 indica melhor 

desempenho para analfabetos = 18; 1-4 anos= 21; 5-8 anos= 24; mais que 8 anos= 26  

(BRUCKI et al., 2003; VITIELLO et al., 2007).  

- Escala de avaliação SCOPA-COG (Anexo C): Usada para avaliar e comparar o perfil 

cognitivo. A pontuação máxima é 43, o que indica melhor desempenho cognitivo, o ponto de 

corte 17 é utilizado para indicação de quadro de demência e o 24 para indicação de possível 

CCL.  

- Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson. UPDRS - Parte 3 (Anexo D): 

Utilizado para avaliar o estado motor dos pacientes com DP através de 14 questões (18 a 31). 

Quanto maior a pontuação, pior o estado motor, varia de 0 a 108. O escore de Tremor foi 

obtido somando a sua pontuação das questões 20 e 21, o índice de Rigidez resultou da questão 

22, o de Bradicinesia resultou da soma das questões 23, 24, 25, 26 e 31 e o de Instabilidade 

postural das questões 27 a 30, com seguinte divisão pela quantidade de itens presentes 

(BUCK et al., 2011; MURAKAMI et al., 2013). 
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- Escala de depressão geriátrica de Yesavage - GDS – 15 (Anexo E): O resultado total de 5 ou 

mais pontos indica suspeita de depressão. 

 

4.7. Procedimentos para coletas de dados: 

 

 Na sala de espera do ambulatório nos dias da consulta médica de rotina foram 

realizados os convites para participação da pesquisa. Para a coleta de dados, a entrevista e 

avaliações foram realizadas em um único momento em sala reservada com pacientes no 

estágio ON da medicação. A ordem de aplicação dos instrumentos foi a seguinte: 1. Ficha de 

Dados Sociodemográficos; 2. SCOPA-COG; 3. UPDRS-III; 4. MEEM; 5. GDS – 15.  

A exceção foi a avaliação do estágio da doença, segundo a Escala de Hoehn & Yahr, que 

por demandar que o paciente esteja no estado OFF da medicação, para alguns foi necessário 

agendar para a data do próximo atendimento. Toda a coleta de dados foi realizada por uma 

pesquisadora com experiência prévia em avaliação (cognitiva, motora) de pessoas com DP.  

 

4.8. Variáveis: 

 

 As definições das variáveis, unidades de medida e pontos de corte estão sumarizados 

no Quadro 1. 
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Quadro 1. Sumário das variáveis do estudo 

Variável dependente: Perfil cognitivo 

Instrumento Definição Medida/ Escore 

MEEM 
Variável qualitativa 

ordinal. 

A pontuação máxima 30 indica 

melhor desempenho. 

SCOPA-COG 
Variável qualitativa 

ordinal 

A pontuação máxima 43 indica 

melhor desempenho. 

Variável independente: Estágio da doença 

Instrumento Definição Medida/ Escore 

Escala de Estadiamento 

de Hoehn & Yahr 

Variável qualitativa 

ordinal 

Categorização em estágios de 

HY1 a HY5, quanto maior, pior 

o quadro clínico. 

Variável independente: Idade 

Instrumento Definição Medida/ Escore 

Ficha de Dados 

Sociodemográficos 

Variável quantitativa 

discreta 
Anos 

Variável independente: Escolaridade 

Instrumento Definição Medida/ Escore 

Ficha de Dados 

Sociodemográficos 

Variável quantitativa 

discreta 
Anos 

Variável independente: Duração da doença 

Instrumento Definição Medida/ Escore 

Ficha de Dados 

Sociodemográficos 

Variável quantitativa 

discreta 
Anos 

Variável independente: Sexo 

Instrumento Definição Medida/ Escore 

Ficha de Dados 

Sociodemográficos 

Variável qualitativa 

nominal - 

Variável independente: Dose diária de L-dopa 

Instrumento Definição Medida/ Escore 

Ficha de Dados 

Sociodemográficos 

Variável quantitativa 

discreta 
Dose total em mg por dia. 

Variável independente: Atividade laboral 

Instrumento Definição Medida/ Escore 

Ficha de Dados 

Sociodemográficos 

Variável qualitativa 

nominal - 

Variável independente: Condições clínicas (Estado motor) 

Instrumento Definição Medida/ Escore 

UPDRS (Parte 3) 
Variável quantitativa 

discreta 

Pontuação: quanto maior o 

escore, pior o estado motor, 

varia de 0 a 108. 

Variável independente: Sinais de depressão 

Instrumento Definição Medida/ Escore 

GDS-15 
Variável quantitativa 

discreta 

Pontuação: varia de 0 a 15 

quanto maior o escore, pior o 

humor, com ponto de corte ≥5 

para suspeita de depressão. 
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4.9. Aspectos éticos: 

 

 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) Envolvendo Seres 

Humanos, do Centro de Ciências da Saúde da UFPE, sob o número CAAE: 

60375416.0.0000.5208.  A pesquisa atende aos critérios éticos preconizados pela resolução Nº 

466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde (CSN/MS).  

 O participante foi submetido à entrevista e avaliações, por meio de instrumentos, que não 

apresentam contraindicações e que poderiam ser repetidos, sem trazer transtornos ao 

participante. Poderia ocorrer um desconforto para o participante ao responder as perguntas e 

submeter-se as avaliações, que foram feitas em apenas um momento durando em torno de 50 

minutos, contudo isto foi minimizado com um ambiente acolhedor que transmitia 

tranquilidade e confiança, sendo garantido o sigilo e o anonimato. Foi aproveitado o dia da 

consulta médica de rotina do participante para convidá-lo a participar, não ocupando um dia 

extra para isso. 

  Este estudo tem a intenção de proporcionar benefícios aos seus participantes, pois 

através da entrevista inicial e da aplicação das avaliações foram identificados possíveis 

déficits cognitivos, sendo nestes casos, dado retorno ao neurologista sobre as avaliações e ele 

poderá realizar possíveis encaminhamentos e/ou tratamento. Além disso, o participante não 

teve ônus financeiro e o orçamento previsto para o desenvolvimento da pesquisa foi de total 

responsabilidade da pesquisadora.  

Todo o procedimento de coleta de dados somente teve início após apreciação e 

aprovação do comitê de ética em pesquisa com seres humanos da UFPE. Durante a descrição 

dos procedimentos da pesquisa ao participante, foram explicitados os riscos e benefícios que a 

compõem. Através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B) o 

participante teve a garantia de sigilo e de que seus dados seriam utilizados somente para fins 

científicos. 

 

4.10. Plano de análise  

  

 Após realização do cálculo amostral e determinação do tamanho da amostra o teste de 

normalidade, Kolmogorov Smirnov para amostras maiores de 50 sujeitos ou Shapiro-Wilk 

para amostras menores de 50 sujeitos, será realizado. 

  Para apresentar o perfil cognitivo de idosos e adultos com DP, nos diversos estágios da 

doença, será utilizada estatística descritiva e os dados serão expressos em gráficos de Boxplot.  
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  Para verificar a diferença do perfil cognitivo de idosos e adultos com DP entre os 

diversos estágios da doença será utilizado teste de ANOVA one way (post hoc teste de Tukey) 

ou Teste de Kruskal-Wallis e para comparar os grupos (idosos x não idosos) o Teste T 

independente ou Teste de Mann-Whitney. 

  Para as correlações entre o perfil cognitivo e fatores associados serão utilizados testes 

de correlação (Pearson ou Spearmann) e a magnitude das correlações será baseada na 

classificação de Munro, cuja interpretação do valor de rho é a seguinte: 0.00-0,19: correlação 

bem fraca; 0,20-0,39: correlação fraca; 0.40-0.69: correlação moderada; 0.70-0.89: correlação 

forte e 0,90-1.00: correlação muito forte (MUNRO, 2001). O software utilizado foi o BioEstat 

5.0 considerando P≤0.05.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

5. RESULTADOS 

 

 O teste de normalidade aplicado neste estudo (Kolmogorov-Smirnov) apresentou um 

valor de p≤0,05 e deste modo a hipótese nula foi rejeitada, caracterizando um padrão de 

distribuição não normal e indicando a utilização de testes estatísticos não-paramétricos.  

 Seis pacientes no estágio HY5 não foram inclusos por não atenderem ao critério de 

inclusão (nível comunicativo satisfatório). A amostra do estudo foi de 85 pacientes, com idade 

31 a 82 anos, sendo a maioria idosos (62%), do sexo masculino (47%) (Tabela 1), com 

escolaridade acima de 8 anos de estudo (51%), e os que responderam aos questionários 

possuíam no mínimo 2 anos de escolaridade.  

 Não houve pacientes da classe socioeconômica A, 45% foi classificado como classe C e 

38% possuía um emprego com menor demanda cognitiva (G3). A duração da doença variou 

de 1 a 17 anos, 33% estava no estágio HY1, a maioria com uma dose diária de levodopa até 

800mg, variando de 75mg a 2.380mg. Quanto aos sinais de depressão, foi presente em 39% 

da amostra. 

 

Tabela 1.  Características gerais dos pacientes  

Número de pacientes 85 

Sexo: M/F, n 47/38 

Idade:  ̅ (±), anos 62.5 (10) 

Faixa etária (anos): <60/ ≥60, n 32/ 53 

Escolaridade:  ̅ (±), anos 8.9 (5) 

Classe social: B/C/D, n 26/ 37/ 22 

Atividade laboral: G1/G2/G3, n 22/ 32/ 31 

Duração da doença:  ̅ (±), anos 6.6 (3.4) 

Dose L-Dopa:  ̅ (±), mg/dia 783 (612) 

Estágios da Doença: HY 1/2/3/4/, n 28/ 27/ 25/ 5 

M: masculino; F: feminino; G1/G2/G3: Grupos de atividade 

laboral; L-Dopa: Levodopa; HY: Estágio da doença de 

acordo com a Escala de Estadiamento de Hoehn & Yahr 

 

 



33 

 

 De forma geral não houve diferença significativa no perfil cognitivo avaliado pelo 

MEEM e SCOPA-COG (escore total e estratificado por domínios) entre os estágios HY1 a 

HY4 (Tabela 2). Há piora nas condições clínicas (UPDRS-III e índices de tremor, rigidez, 

bradicinesia e instabilidade postural) conforme a progressão da doença. Em relação aos sinais 

de depressão houve diferença significativa apenas entre os estágios HY1 e HY3. 
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Tabela 2. Performance nos instrumentos por estágios da doença   

INSTRUMENTO 
HY 1 (n=28) HY 2 (n=27) HY 3 (n=25) HY 4 (n=5) Escore máximo 

possível 
P 

(Kruskal-Wallis)  ̅ (±) a Md  ̅ (±) a Md  ̅ (±) a md  ̅ (±) a md 

SCOPA-COG (total) 22 (7) 26 25 20 (8) 37 21 18 (8) 31 19 17 (9) 22 22 43 0.230 

Memória e 

aprendizagem 

7 (3) 12 7 8 (4) 17 7 6 (4) 17 5 6 (4) 11 7 22 0.172 

Atenção 3 (1) 4 3 3 (1) 4 3 3 (1) 4 3 2 (2) 4 3 4 0.870 

Funções executivas 8 (3) 9 9 7 (3) 11 6 7 (3) 9 7 6 (3) 8 6 12 0.255 

Função visuoespacial 4 (1) 3 4 3 (2) 5 3 3 (2) 5 3 3 (1) 3 3 5 0.160 
CN, % 50 22.2   20   20      

CCL, % 25   48.1   32   40     

CD, % 25   29.7   48   40     

MEEM 25 (3) 12 26 25 (4) 16 26 23 (4) 15 23 23 (6) 15 25 30 0.214 
CN, % 78.5 81.4   52   60     

CD, % 21.5   18.6   48   40     

UPDRS – III (total) 14 (7) 23 14 26 (7) 27 28 39 (11) 41 41 49 (15) 38 47 108 <0.0001 
1x2; 1x3; 1x4; 

2x3; 2x4 

Tremor 0.2 (0.3) 1 0 0.4 (0.3) 1.1 0.3 0.6 (0.5) 1.4 0.4 0.4 (0.3) 0.6 0.3 4 0.005 
1x2; 1x3 

Rigidez 0.4 (0.4) 1.2 0.6 1.1 (0.7) 2.8 1.2 1.5 (0.8) 2.8 1.6 2.4 (1) 2.6 2.6 4 <0.0001 
1x2; 1x3; 1x4 

Bradicinesia 0.6 (0.3) 1.3 0.6 1.2 (0.5) 2.2 1.3 1.9 (0.7) 2.6 2 2.2 (0.7) 2 2.1 4 <0.0001 
1x2; 1x3; 1x4 

Instabilidade Postural 0.8 (0.4) 1.5 1 1 (0.4) 1.5 1 1.8 (0.7) 3 1.8 2.7 (0.7) 1.7 3 4 <0.0001 
1x3; 1x4; 2x3; 

2x4 

GDS-15 4 (2) 8 4 5 (3) 9 5 6 (3) 11 6 6 (4) 10 6 15 0.013 
1x3 

HY: Estágio da doença de acordo com a Escala de Estadiamento de Hoehn & Yahr;SCOPA-COG: Scales for Outcomes in Parkinson's disease-Cognition; %: Porcentagem; 

CN: Sem comprometimento cognitivo; CCL: Comprometimento Cognitivo Leve; CD: indicação de quadro demencial; MEEM: Mini Exame do Estado Mental; UPDRS-III: 

Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson, parte 3; GDS-15: Escala de Depressão Geriátrica, 15 itens.
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O escore total do SCOPA-COG foi significativamente maior entre, homens, não 

idosos, pacientes que tinham uma atividade laboral com maior demanda cognitiva (G1), com 

mais que 8 anos de escolaridade (Figuras 1 a 6). Homens e mulheres diferenciaram apenas no 

fato de que 50% das mulheres versus 26% dos homens tinham uma atividade laboral com 

menor demanda cognitiva (G3). Aqueles sem sinais de quadro depressivo e que estavam nos 

estágios iniciais da doença também obtiveram maiores escores, mas a diferença não foi 

significativa. 

 

 

        Figura 1. Escore total do SCOPA-COG de homens e mulheres. 

 
      * Teste de Mann-Whitney 

       SCOPA-COG: Scales for Outcomes in Parkinson's disease-Cognition 
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       Figura 2. Escore total do SCOPA-COG de idosos e não idosos. 

 
         * Teste de Mann-Whitney 
         SCOPA-COG: Scales for Outcomes in Parkinson's disease-Cognition 

 

 

      Figura 3. Escore total do SCOPA-COG de acordo com a atividade laboral 

 
       * Teste de Kruskal-Wallis 

SCOPA-COG: Scales for Outcomes in Parkinson's disease-Cognition; G1/G2/G3: Grupos de atividade 

laboral. 

 

 

p=<0.0001* 
G1xG3; G2xG3 
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      Figura 4. Escore total do SCOPA-COG de acordo com anos de escolaridade.

 
      * Teste de Kruskal-Wallis 

     SCOPA-COG: Scales for Outcomes in Parkinson's disease-Cognition 

 

 

 

        Figura 5. Escore total do SCOPA-COG de acordo com os sinais de depressão 

 
      * Teste de Mann-Whitney 

SCOPA-COG: Scales for Outcomes in Parkinson's disease-Cognition; GDS: Escala de Depressão 

Geriátrica, 15 itens. 

 

 

   

 

p=<0.0001* 

1-4 x >8; 5-8 x >8 



38 

 

   Figura 6. Escore total do SCOPA-COG de acordo com os estágios da doença 

 
* Teste de Kruskal-Wallis 

SCOPA-COG: Scales for Outcomes in Parkinson's disease-Cognition; HY: Estágio da doença de acordo 

com a escala Escala de Estadiamento de Hoehn & Yahr. 
 

 

Já o escore total do MEEM apesar de ter sido maior entre homens, sem sinais de 

quadro depressivo e entre aqueles que estavam nos estágios iniciais da doença não foi uma 

diferença significativa (Figuras 7 a 12). Os indivíduos não-idosos, pacientes que tinham uma 

atividade laboral com maior demanda cognitiva (G1), com mais que 8 anos de escolaridade 

apresentam escore maior no MEEM com significância estatística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p= 0.23* 
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      Figura 7. Escore total do MEEM de homens e mulheres. 

 
* Teste de Mann-Whitney 

MEEM: Mini exame do estado mental 
  

 

     Figura 8. Escore total do MEEM de idosos e não idosos. 

 
      * Teste de Mann-Whitney 

 MEEM: Mini exame do estado mental 
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      Figura 9. Escore total do MEEM de acordo com a atividade laboral 

 
        * Teste de Kruskal-Wallis 

  MEEM: Mini exame do estado mental; G1/G2/G3: Grupos de atividade laboral. 
 

      

 

     Figura 10. Escore total do MEEM de acordo com os anos de escolaridade. 

 
          * Teste de Kruskal-Wallis 

    MEEM: Mini exame do estado mental 
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      Figura 11. Escore total do MEEM de acordo com os sinais de depressão. 

 
     * Teste de Mann-Whitney 

MEEM: Mini exame do estado mental; GDS: Escala de Depressão Geriátrica, 15 itens. 
 

 

      Figura 12. Escore total do MEEM de acordo com os estágios da doença. 

 
     * Teste de Kruskal-Wallis 

MEEM: Mini exame do estado mental; HY: Estágio da doença de acordo com a escala Escala de 

Estadiamento de Hoehn & Yahr. 
 

 

 As figuras 13 a 24 apresentam as correlações (Spearmann) entre o perfil cognitivo 

medido pelo SCOPA-COG e as variáveis independentes. Os escores do SCOPA-COG 
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mostraram correlação direta moderada com a escolaridade e inversa fraca com idade, 

condições clínicas (UPDRS-III) e sintomas de rigidez, bradicinesia e instabilidade postural.  

 

 

        Figura 13. Correlação de Spearmann entre o SCOPA-COG e a idade 

 
            SCOPA-COG: Scales for Outcomes in Parkinson's disease-Cognition. 

  

 

  

Figura 14. Correlação de Spearmann entre o SCOPA-COG (Funções executivas) e a 

idade. 

 
             SCOPA-COG: Scales for Outcomes in Parkinson's disease-Cognition. 
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   SCOPA-COG: Scales for Outcomes in Parkinson's disease-Cognition; 

 

 

 

 

 

 
SCOPA-COG: Scales for Outcomes in Parkinson's disease-Cognition; UPDRS-III: Escala Unificada de 
Avaliação da Doença de Parkinson, parte 3. 

 

 

 

 

 Figura 15. Correlação entre o SCOPA-COG de Spearmann e a 

escolaridade 

 

Figura 16. Correlação de Spearmann entre o SCOPA-COG e UPDRS-III 
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SCOPA-COG: Scales for Outcomes in Parkinson's disease-Cognition. 

 

 

           

Figura 18. Correlação de Spearmann entre o SCOPA-COG e o sintoma de rigidez. 

 
              SCOPA-COG: Scales for Outcomes in Parkinson's disease-Cognition; 

 

 

 

 

 

Figura 17. Correlação de Spearmann entre o SCOPA-COG e o sintoma de 

tremor. 
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               SCOPA-COG: Scales for Outcomes in Parkinson's disease-Cognition; 

 

 

 

            Figura 20. Correlação de Spearmann entre o SCOPA-COG e o sintoma de 

instabilidade postural. 

 
                SCOPA-COG: Scales for Outcomes in Parkinson's disease-Cognition; 

 

 

 

 

 

Figura 19. Correlação de Spearmann entre o SCOPA-COG e o sintoma de 

bradicinesia. 
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             SCOPA-COG: Scales for Outcomes in Parkinson's disease-Cognition; 

 

 

 

 

 

 

 
             SCOPA-COG: Scales for Outcomes in Parkinson's disease-Cognition; 

 

 

 

 

Figura 21. Correlação de Spearmann entre o SCOPA-COG e o tempo de 

doença. 

 

Figura 22. Correlação de Spearmann entre o SCOPA-COG e a dose diária 

de L-DOPA. 
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SCOPA-COG: Scales for Outcomes in Parkinson's disease-Cognition; GDS-15: Escala de Depressão Geriátrica, 15 
itens. 

 

 

 

Figura 24. Correlação de Spearmann entre o SCOPA-COG (Memória e aprendizagem) e 

os sinais de depressão (GDS-15). 

 
SCOPA-COG: Scales for Outcomes in Parkinson's disease-Cognition; GDS-15: Escala de Depressão Geriátrica, 15 

itens 

 

Figura 23. Correlação de Spearmann entre o SCOPA-COG e os sinais de 

depressão (GDS-15). 
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As figuras (25 a 34) apresentam as correlações (Spearmann) entre o perfil cognitivo 

medido pelo MEEM e as variáveis independentes quantitativas. Os escores do MEEM 

mostraram correlação direta moderada com a escolaridade e inversa fraca com idade, 

condições clínicas (UPDRS-III) e sintomas de rigidez, bradicinesia e instabilidade postural.  

 

       Figura 25. Correlação de Spearmann entre o MEEM e idade.

 
          MEEM: Mini Exame do Estado Mental 
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     Figura 26. Correlação de Spearmann entre o MEEM e a escolaridade

 
       MEEM: Mini Exame do Estado Mental 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Correlação de Spearmann entre o MEEM e as condições clínicas (UPDRS-III)  

 
 MEEM: Mini Exame do Estado Mental; UPDRS-III: Escala Unificada de Avaliação da Doença de     Parkinson, parte 3. 
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      Figura 28. Correlação de Spearmann entre o MEEM e o sintoma de tremor. 

 
       MEEM: Mini Exame do Estado Mental. 
 

 

 

 

 

 

 

      Figura 29. Correlação de Spearmann entre o MEEM e o sintoma de rigidez. 

 
       MEEM: Mini Exame do Estado Mental. 
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       Figura 30. Correlação de Spearmann entre o MEEM e o sintoma de bradicinesia. 

 
        MEEM: Mini Exame do Estado Mental. 
 

 

 

        

 

Figura 31. Correlação de Spearmann entre o MEEM e o sintoma de instabilidade 

postural. 

        
       MEEM: Mini Exame do Estado Mental 
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          Figura 32. Correlação de Spearmann entre o MEEM e o tempo da doença. 

 
            MEEM: Mini Exame do Estado Mental. 
 

 

     

Figura 33. Correlação de Spearmann entre o MEEM e a dose diária de L-DOPA. 

 
         MEEM: Mini Exame do Estado Mental; L-DOPA: Levodopa. 
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 Figura 34. Correlação de Spearmann entre o MEEM e os sinais de depressão (GDS). 

 
       MEEM: Mini Exame do Estado Mental; GDS: Escala de Depressão Geriátrica, 15 itens. 
 

 

A tabela 3 apresenta o perfil cognitivo dos pacientes idosos e não idosos do estudo de 

acordo com os estágios da doença. No grupo dos idosos, não houve diferença significativa no 

escore do SCOPA-COG e MEEM entre os estágios da doença, mas houve variação na 

pontuação do UPDRS-III total e no índice de rigidez e bradicinesia entre os estágios HY1 e 

HY2; HY1 e HY3; HY1 e HY4. No índice de Tremor a variação ocorreu entre os estágios 

HY1 e HY2; HY1 e HY3. Em relação aos sintomas depressivos, houve diferença entre os 

escores do GDS nos estágios HY1 e HY3. 

No grupo dos não idosos também não houve diferença significativa no escore do 

SCOPA-COG e MEEM entre os estágios da doença e também ocorreu variação na pontuação 

do UPDRS total e no índice de Rigidez e Bradicinesia entre os estágios HY1 e HY3; HY1 e 

HY4, mas não houve diferença no índice de Tremor e nem no GDS. Quando comparados os 

idosos versus os não idosos apenas foi encontrada diferença significativa entre os dois grupos 

no escore total do SCOPA-COG e Função executiva, ambos do estágio HY2, no MEEM do 

estágio HY3 e no escore do GDS do estágio HY1 da doença.  
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Tabela 3.  Perfil cognitivo, clínico e sociodemográfico de idosos e não idosos por estágios da doença    

VARIÁVEIS 

IDOSOS (ID)  NÃO IDOSOS (NID)  

HY 1 
(n=16) 

HY 2 
(n=17) 

HY 3 
(n=17) 

HY 4 
(n=3) 

P 
HY 1 
(n=12) 

HY 2 
(n=10) 

HY 3 
(n=8) 

HY 4 
(n=2) 

P 

P  

ID x 
NID 

 

Sexo: M/F, n 7/ 9 9/ 8 10/ 7 2/1  7/5 6/ 4 4/ 4 2/ 0   

Idade:  ̅ (±), anos 66 (6) 71 (5) 69 (7) 72 (3) 0.117 52 (4) 52 (3) 52 (9) 54 (7) 0.094 <0.0001 

Escolaridade:  ̅ (±), anos 11 (6) 7 (4) 8 (6) 12.(5) 0.128 10 (5) 10 (5) 9 (3) 6 (4) 0.958 - 

Atividade laboral: G1/G2/G3, n 7/ 7/ 2 3/ 6/ 8 4/ 4/ 9 2/ 0/ 1  4/ 6/ 2 1/ 5/ 4 1/ 3/ 4 0/ 1/ 1   

Duração da doença:  ̅ (±), anos 6 (4) 7 (4) 7 (3) 8 (3) 0.584 5 (2) 6 (3) 8 (5) 8 (4) 0.663 - 

Dose L-Dopa:  ̅ (±), mg/dia 685 (553) 591 (513) 852 (776) 750 (300) 0.668 778 (462) 806 (681) 1206 (647) 713 (18) 0.174 - 

SCOPA-COG:  ̅ (±) 22 (7) 18 (8) 17 (8) 16 (12) 0.217 22 (7) 25 (5)* 20 (6) 19 (9) 0.443 0.03* 

Memória e aprendizagem 8 (4) 7 (4) 5 (4) 6 (6) 0.185 7 (3) 9 (3) 7 (3) 6 (4) 0.312 - 

Atenção 3 (1) 3 (2) 3 (2) 2 (2) 0.963 3 (1) 3 (1) 3 (1) 2 (1) 0.985 - 

Funções executivas 8 (2) 6 (3) 7 (3) 5 (3) 0.081 8 (3) 9 (2)* 8 (3) 8 (3) 0.118 0.009* 

Função visuoespacial 4 (1.0) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 0.096 4 (1) 4 (1) 3 (2) 3 (1) 0.439 - 

MEEM:  ̅ (±) 25 (3) 24 (5) 22 (4) 23 (2) 0.156 26 (4) 26 (3) 26 (3)* 23 (3) 0.764 0.049* 

UPDRS – III:  ̅ (±) 12 (6) 27 (7) 40 (11) 44 (8) 

<0.0001 

1x2; 1x3; 

1x4. 

16 (8) 25 (8) 37 (10) 57 (23) 
0.0003 

1x3; 1x4 
- 

Tremor 0.1 (0.2) 0.4 (0.3) 0.6 (0.5) 0.3 (0) 
0.006 

1x2; 1x3 
0.3 (0.3) 0.4 (0.3) 0.4 (0.4) 0.6 (0.4) 0.615 - 

Rigidez 0.4 (0.3) 1.1 (0.8) 1.6 (0.9) 2 (1) 

0.0003 

1x2; 1x3; 

1x4 

0.6 (0.4) 1 (0.4) 1.3 (0.5) 3 (0.8) 
0.0021 

1x3; 1x4 
- 

Bradicinesia 0.5 (0.3) 1.2 (0.5) 1.9 (0.7) 2 (0.4) 

<0.0001 

1x2; 1x3; 

1x4 

0.7 (0.3) 1.2 (0.6) 1.7 (0.6) 3 (1) 
0.0009 

1x3; 1x4 
- 

Instabilidade Postural 0.8 (0.3) 1.2 (0.4)* 1.8 (0.7) 2.8(0.4) 

<0.0001 

1x3; 1x4; 

2x4 

0.7 (0.4) 0.8 (0.3)* 1.9 (0.8) 2.7 (1.2) 
0.0003 

1x3; 2x4 
0.03* 

GDS-15:  ̅ (±) 3 (2)* 4 (2) 6 (2) 7 (5) 
0.0018 

1x3 
5 (2)* 6 (3) 5 (4) 6 (1) 0.2511 0.02* 

P ID x NID: Comparação entre idosos e não-idosos em cada estágio (Teste de Mann-Whitney); P: Teste de Kruskal-Wallis para SCOPA-COG, MEEM, UPDRS-III, GDS-15 e Teste T para variáveis 

contínuas; HY: Estágio da doença de acordo com a escala Escala de Estadiamento de Hoehn & Yahr; M: Masculino; F: Feminino; L-Dopa: levodopa; SCOPA-COG: Scales for Outcomes in Parkinson's 

disease-Cognition; MEEM: Mini Exame do Estado Mental; UPDRS-III: Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson; GDS-15: Escala de Depressão Geriátrica, 15 itens.  
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6. DISCUSSÃO 

 

 A amostra se caracterizou por indivíduos em sua maior parte idosos, homens com 

escolaridade acima de 8 anos de estudo (51%  concluiu o primeiro grau), nos estágios HY1 e 

HY2 da doença, com uma dose diária de levodopa até 800mg, de classe econômica C e D e 

possuindo um emprego com menor demanda cognitiva. Em descrição do perfil 

epidemiológico dos pacientes com doença de Parkinson do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Pernambuco (HC/UFPE), realizada em 2013, Coriolano e 

colaboradores apresentaram como resultado uma amostra consonante com a apresentada 

acima, houve diferença apenas na escolaridade e estágios da doença, em seu estudo a maioria 

não concluiu o primeiro grau (47,5%) e estava nos estágios HY2 e HY3 da doença. 

 

*Variável: Estágios da doença de Parkinson e sua influência no perfil cognitivo 

Como esperado, aqueles que se encontravam nos estágios mais avançados 

apresentaram significativamente piores condições clínicas segundo o UPDRS-III e seus 

índices de Tremor, Rigidez, Bradicinesia e Instabilidade postural, e maior presença de 

sintomas depressivos, segundo o GDS-15. Todavia, não foi encontrada diferença significativa 

no perfil cognitivo entre os estágios HY1 a HY4 da doença, apesar do escore total do 

SCOPA-COG e MEEM ter sido maior nos estágios iniciais. Adhikari et al. (2012) concluíram  

que a diferença no perfil cognitivo só era significativo apenas entre os estágios precoce e 

avançado.  

O déficit cognitivo não associado à demência pode acontecer desde os estágios iniciais 

da DP, até antes dos sintomas motores (AARSLAND et al., 2017), se comparado o HY1 com 

o HY2 há uma diferença no desempenho cognitivo, com piores escores e maior frequência de 

CCL em indivíduos com HY2 (SICILIANO et al., 2017). 

Segundo Hannah-Pladdy et al. (2013), esses déficits nos estágios iniciais são 

resultantes do envolvimento de sistemas não dopaminérgicos e de mudanças estruturais 

corticais. No estudo de Pfeiffer et al. (2013), eles estiveram presentes em 70% dos pacientes 

com DP nos estágios mais anteriores, que não possuíam suspeita ou diagnóstico prévio de 

comprometimento cognitivo. Ainda nesse estudo, 34% foram logo identificados com CCL e a 

atenção, funções executivas e memória foram os domínios afetados com maior frequência.   

Estar em um estágio mais avançado da doença é um fator de risco para 

desenvolvimento de demência, inclusive quando avaliado por meio da SCOPA-COG, pois 

poucos pacientes em estágios iniciais costumam evoluir para quadro demencial (BUGALHO; 
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VIANA-BAPTISTA, 2013; ZHU; VAN HILTEN; MARINUS, 2014). A demência afeta o 

desempenho ocupacional dos indivíduos e gera aumento de dependência nas atividades do 

cotidiano. No geral, no presente estudo, a porcentagem de pacientes sem demência foi 

diminuindo e a de pacientes com demência foi aumentando com a progressão da doença. 

 

  

*Variável: Sinais de depressão e sua influência no perfil cognitivo na doença de 

Parkinson 

Os escores do SCOPA-COG e MEEM foram maiores entre pacientes sem sinais 

depressivos, porém o valor não foi significativo para o SCOPA-COG. Alguns estudos 

encontraram associação significativa entre depressão e cognição na DP, com instrumentos 

mais amplos que avaliam sintomas depressivos, como o Beck's Depression Inventory (BDI) e 

a Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) (CHEN et al., 2016; KLEPAC N.; TRKULJA 

V.; RELJA, 2008) e outros não (PISTACCHI et al., 2015; ZHANG et al., 2016). Para avaliar 

a cognição, CHEN et al., e ZHANG et al., utilizaram o MoCA, já KLEPAC e colaboradores e 

PISTACCHI et al., aplicaram uma bateria de vários testes.  

O MEEM e o domínio Memória e aprendizagem (MA) do SCOPA apresentaram 

correlação fraca inversa com os valores do GDS. A memória é um dos domínios mais 

afetados em pacientes com DP e depressão junto com as funções executivas (ALZAHRANI; 

VENNERI, 2015).  

Nesse estudo não houve correlação entre o domínio Funções executivas (FE) e os 

valores do GDS, porém destaca-se que dentre as tarefas do domínio MA encontra-se o teste 

Span de dígitos de ordem inversa que avalia principalmente a memória de trabalho, essencial 

para o desempenho de funções cognitivas mais complexas. Quanto à Aprendizagem, 

Pirogovsky-Turk et al. (2017), em estudo longitudinal de 2 anos sobre preditores de declínio 

cognitivo, avaliaram 68 pacientes com DP e apresentaram como resultado a indicação de que 

a depressão e ansiedade na DP são fatores de risco para declínio na aprendizagem visual e 

verbal.  

O impacto de ser diagnosticado com uma doença degenerativa sem cura associado aos 

processos patológicos da doença pode resultar em um quadro depressivo na DP (GUIRGUIS, 

2014). Várias regiões corticais e subcorticais do cérebro de pacientes depressivos com DP 

revelam perda de inervação dopaminérgica, noradrenérgica e serotoninérgica (KHAN; 

QUADRI; TOHID, 2017). 
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Nesse estudo, os sinais depressivos estavam presentes em 39% dos pacientes. De 

acordo com a revisão da literatura de Aarsland et al. (2012), a depressão está presente em 

torno de 35% dos pacientes com DP. Chagas et al. (2014) indicaram que a prevalência da 

depressão é maior em pacientes com DP e comprometimento cognitivo e que isso pode 

ocorrer por causa dos déficits cognitivos trazidos pela depressão em si, e/ou pelo risco maior 

de quem tem um comprometimento cognitivo desenvolver um quadro depressivo.  

 

*Variável: Sexo e sua influência no perfil cognitivo na doença de Parkinson 

O escore total do SCOPA-COG foi maior significativamente entre homens (p=0.02), o 

do MEEM também foi maior, mas sem significância estatística (p=0.16). Em estudo de 

revisão de literatura, Heller et al. (2014), concluíram que são inconsistentes e conflitantes os 

dados da literatura que apontam a associação entre cognição e sexo na DP. 

 Song et al. (2014) avaliaram por meio do MEEM pacientes com DP, recém 

diagnosticados mas que ainda não haviam iniciado o tratamento medicamentoso e apontaram 

que as mulheres tinham um pior desempenho cognitivo. Gao et al. (2015) também 

investigaram as diferenças de sexo, e com resultados semelhantes relataram que os distúrbios 

cognitivos foram mais prevalentes e graves em mulheres com DP. Sua amostra já estava em 

tratamento e foi avaliada com o MEEM, MoCA, Escala de memória de Weschler e Escala de 

Inteligência Weschler para adultos.  

 Outros estudos apresentam resultados divergentes. Szewczyk-Krolikowski et al. 

(2014) identificaram melhor desempenho da população feminina no MoCA, teste de Fluência 

Verbal semântica e fonêmica, mas o MEEM foi melhor entre os homens. Augustine et al. 

(2015) relataram que mulheres apresentaram melhor desempenho em comparação com 

homens na SCOPA-COG, eles avaliaram pacientes diagnosticados e que estavam em 

tratamento medicamentoso a menos de 2 anos. E em outro estudo, Fengler et al. (2016) 

concluíram que o declínio da memória verbal era maior em mulheres do que em homens com 

DP, mas que não houve diferença nos testes de habilidades visuoespaciais.  

 Poucos estudos abordam as diferenças de sexo tanto nos sintomas motores quanto nos 

não motores, isso pode se explicar pela prevalência maior de DP na população masculina. Em 

estudo de revisão de 62 artigos (1990 a 2016), Georgiev et al. (2017) identificaram que 41% 

dos indivíduos selecionados para as amostras eram mulheres, enquanto que 59% eram 

homens. Nos artigos revisados tanto a incidência quanto a prevalência foram maiores no sexo 

masculino, que também revelaram ter mais sintomas de rigidez, porém menos instabilidade 

postural, discinesia, depressão e ansiedade, e ter o início da doença mais cedo que as 
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mulheres. A única diferença entre homens e mulheres, no presente estudo, consistiu no fato de 

que 50% das mulheres tinham uma atividade laboral com menor demanda cognitiva (G3), 

versus 25,5% dos homens. 

 

*Variável: Condições clínicas (estado motor) e sua influência no perfil cognitivo na 

doença de Parkinson 

Foi encontrada piora nas condições clínicas (UPDRS-III total e índices de tremor, 

rigidez, bradicinesia e instabilidade postural) conforme a progressão da doença, e os escores 

do SCOPA-COG e MEEM mostraram correlação inversa fraca com o UPDRS III, sintomas 

de rigidez, bradicinesia e instabilidade postural, mas não com o tremor.  

Schneider, Sendek e Yang (2015) apesar de terem avaliado pacientes com DP no 

estado “OFF” da medicação apresentaram achados semelhantes ao nosso de correlação 

inversa entre o sintoma de rigidez e o MEEM, com a instabilidade postural associada ao 

maior número de correlações inversas com os testes cognitivos e assim como no presente 

estudo nenhuma associação foi encontrada entre  o  desempenho cognitivo e tremor. 

Também corroborando esta pesquisa, Murakami et al. (2013) ao investigarem a 

correlação entre os sintomas motores e cognitivos na DP apontaram a instabilidade postural 

como sintoma de maior correlação com as funções cognitivas avaliadas, a existência de uma 

fisiopatologia em comum entre os sintomas motores e cognitivos  e a necessidade de sempre 

avalia-los em conjunto. E Baumann et al. (2014) indicaram que os pacientes com sinais 

rígidos-acinéticos pareciam estar em maior risco de disfunção cognitiva se comparados com 

aqueles com sintomas de tremor. 

Wang et al. (2017) também investigaram as associações entre déficits nas funções 

cognitivas e sintomas motores em pacientes com DP. Eles concluíram que a disfunção 

executiva foi associada com a instabilidade postural, bradicinesia, rigidez e os déficits da 

atenção, das habilidades visuoespaciais e memória foram associados à bradicinesia. Já no 

estudo de Koerts et al. (2013) a gravidade dos sintomas motores foi um preditor de piora das 

funções executivas, responsável por 12% de sua variância, mas não foram associados à 

memória.  

Confirmando a associação entre sintomas motores e funções cognitivas na DP, em 

acompanhamento longitudinal de 1 ano de 88 pacientes, Domellof, Forsgren, Elgh (2013) 

concluíram que antes e após esse período a gravidade na  instabilidade postural e na marcha 

foi associada à piora na memória visuoespacial e o aumento de bradicinesia foi associada à 

mudança em funções executivas. Os autores ainda sugerem, que a degeneração neuronal 
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difusa causada pela DP seria a causa dos danos nas estruturas relacionadas ao movimento e à 

cognição. 

As bases neurais na DP diferem entre os sintomas motores, enquanto indivíduos com 

DP e predominâncias de sintomas tremulantes apresentam mudanças na sincronização da 

ativação neural da região cerebelar, aqueles com sintomas rígidos acinéticos experimentam 

mais alterações na região mesolímbica (ZHANG et al., 2015).  

Em outro estudo, a substância cinzenta, formada principalmente por corpos de 

neurônios, encontrou-se reduzida em indivíduos com DP e sintoma motor predominante de 

instabilidade postural em praticamente todos os lobos cerebrais, núcleo caudado e verme 

cerebelar, quando comparados com os indivíduos tremulantes (ROSENBERG-KATZ et al., 

2013).  

Essas áreas corticais e subcorticais atingidas são essenciais para o desempenho de 

funções cognitivas e motoras e confirmam que há uma correlação presente entre o tipo de 

sintoma motor e a cognição na DP. 

 

*Variável: Atividade laboral e escolaridade e sua influência no perfil cognitivo na 

doença de Parkinson 

O escore total do SCOPA-COG e MEEM foi maior significativamente entre pacientes 

que tinham uma atividade laboral com maior demanda cognitiva (G1) e com mais que 8 anos 

de escolaridade. Wang et al. (2015) também apontaram uma associação direta entre o nível 

educacional e a cognição na DP após ajuste para possíveis fatores de confusão. O nosso 

resultado sobre a atividade laboral também é corroborado por Bohnen et al. (2017) que indica 

que o envolvimento em atividades mentalmente estimulantes está associado a melhor 

desempenho cognitivo, independentemente de vários fatores como escolaridade e gravidade 

da DP. 

O número de anos de escolaridade é a variável mais frequentemente utilizada em 

estudos que avaliam reserva cognitiva. Em teoria, a reserva cognitiva permite que indivíduos 

sejam capazes de lidar melhor com as consequências de uma doença que afete as habilidades 

cognitivas e que permaneçam bem do ponto de vista clínico por um tempo maior (POLETTI 

et al., 2011).  

A complexidade da ocupação profissional desempenhada ao longo da vida também é 

uma variável que influencia diretamente a reserva cognitiva (SMART; GOW; DEARY, 

2014).  Os achados de Pool et al. (2016) sugerem que quanto maiores os  requisitos cognitivos 

de uma profissão, melhor o desempenho cognitivo do indivíduo e mais lento será o seu 
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declínio cognitivo na idade avançada. Junto com a escolaridade, as demandas de uma 

profissão são os fatores relacionados à reserva cognitiva que são mais fortemente associados à 

eficiência cognitiva de idosos com DP (ROUILLARD et al., 2017). 

Apesar da associação entre a escolaridade e desempenho cognitivo, segundo a 

metaanálise de Hindle, Martyr e Clare (2014) ainda não há evidências suficientes que 

determinem se um nível mais alto de escolaridade estaria associado a um atraso no início da 

demência na DP, mais estudos longitudinais são requeridos.  

Um estudo mais recente apontou como evidência um efeito positivo que a escolaridade 

teria de proteger a cognição dos pacientes com DP contra os danos da patologia β-amilóide 

cortical (LUCERO et al., 2015). O acúmulo da proteína β-amilóide em áreas corticais está 

associado ao surgimento da demência na DP, e nesse estudo acima mencionado, indivíduos 

com escolaridade ≥16 anos que possuíam a presença da patologia β-amilóide, não sofreram 

prejuízos nas funções cognitivas, o que reforça o papel protetor da reserva cognitiva na DP 

(LUCERO et al., 2015). Não foram encontrados estudos que associam a demanda cognitiva 

da ocupação com o diagnóstico de demência na DP. 

 

*Variável: Idade e sua influência no perfil cognitivo na doença de Parkinson 

A idade teve correlação inversa com os escores do SCOPA-COG, Funções executivas 

(FE) e com o MEEM. Murakami et al. (2013) também encontraram correlação inversa entre a 

idade e os testes cognitivos (MEEM e MoCA). Quando comparados o grupo de idosos versus 

o de não idosos foi encontrada diferença significativa no escore total do SCOPA-COG e em 

FE, ambos no estágio 2, no MEEM no estágio 3 e no escore do GDS no estágio 1 da doença. 

O envelhecimento e os processos patológicos da DP parecem interagir e influenciar 

negativamente o desempenho cognitivo, especificamente das funções executivas (LEROI et 

al., 2013; SARTOR et al., 2017).  

Mas apesar do déficit estar presente em ambas as condições, as bases neurais das 

deficiências executivas são distintas na DP e no envelhecimento normal (GRUSZKA et al., 

2017). Minkova et al. (2017) avaliaram padrões de perda de matéria cinzenta no 

envelhecimento normal, no CCL, e em doenças neurodegenerativas, dentre elas a DP e a DA, 

e reportou como achados focos de redução de matéria cinzenta primariamente nos lobos 

frontal e parietal (no envelhecimento); lobos frontal, temporal e hipocampo (no CCL); lobos 

frontal, temporal, parietal e hipocampo (na DA) e lobos frontal e temporal (na DP). 

Ko et al. (2017) avaliaram de forma longitudinal pacientes com DP utilizando 

tomografia por emissão de pósitrons e confirmaram que as alterações metabólicas no lobo 
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frontal relacionadas ao comprometimento cognitivo foram associadas à idade. Esses achados 

podem explicar no nosso estudo os escores mais baixos no domínio FE em idosos, o 

desempenho dessas funções depende da integridade do lobo frontal (CAIXETA; TEIXEIRA, 

2014). 

No estudo de Isella et al. (2013), os pacientes com DP e CCL ou Demência eram mais 

velhos e com menor escolaridade quando comparados com os pacientes com DP e sem 

comprometimento cognitivo. Chung et al. (2017) acompanharam pacientes com DP no 

período de 1 ano e aqueles que evoluíram de CCL para demência eram significativamente 

mais velhos que os que se mantiveram apenas com CCL. Já Pedersen et al. (2017) indicaram 

que após acompanhamento longitudinal de cinco anos, a taxa de incidência de CCL aumentou 

de 6,9% para 10,6% por ano, quando considerados somente os pacientes idosos com DP.  

Em uma coorte de 5 anos, a idade mais avançada foi associada a um declínio mais 

rápido na pontuação do SCOPA-COG (WILLS et al., 2016). Hayete et al. (2017) também em 

um estudo longitudinal, de 7 anos, confirmam que a idade mais avançada na DP é um dos 

preditores mais robustos e consistentes das mudanças na função cognitiva (avaliada pelo 

MoCA). Pacientes com DP e CCL mostram uma redução de volume em regiões cerebrais 

associada ao aumento de idade quando comparados com pacientes cognitivamente saudáveis 

com DP (SCHNEIDER et al., 2017). 

Após análise de regressão logística com comprometimento cognitivo como variável 

dependente, utilizando como variável independente a idade e as variáveis clínicas que 

apresentaram associação com comprometimento cognitivo nos 2 anos de follow-up, um 

paciente de 70 anos teve um risco previsto de comprometimento cognitivo de 13%, nos 2 

anos, já um com 50 anos teve um risco previsto de 5% nesse mesmo tempo (SCHRAG et al., 

2017). Em outro estudo longitudinal, com acompanhamento de cinco anos, ter uma idade 

menor foi a única variável, dentre as demográficas e as relacionadas à doença, associada à 

estabilidade cognitiva de pacientes com DP (DI BATTISTA et al., 2015). 

 No estudo de Kudlicka et al. (2017), o impacto dos déficits nas funções executivas e 

em outros domínios em idosos com DP foi avaliado de forma qualitativa e tanto eles quanto 

os seus cuidadores relataram que as queixas cognitivas afetam sua rotina diária (ex.: usar 

tecnologia, administrar a medicação e as finanças, tomar decisões, realizar afazeres 

domésticos), vida social (ex.: engajamento em atividades de lazer), e relacionamentos. O 

desempenho de atividades instrumentais de vida diária, quando medido por testes 

quantitativos, também se apresenta afetado pelo comprometimento cognitivo na DP 

(PIROGOVSKY et al., 2014).  
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 A Comissão do Lancet em prevenção, intervenção e cuidados de demência (2017) 

indica que até 20% dos idosos em geral possuem CCL, um estado no qual se deve intervir 

pelo risco de evolução para demência. Os autores alertam para a necessidade urgente de se 

atuar na prevenção de demências levando em consideração que mais de um terço poderia ser 

evitável se alguns fatores de risco fossem modificados desde a infância. Eles também 

apontam que a idade poderia ter um menor efeito negativo se esses outros fatores fossem 

eliminados (LIVINGSTON et al., 2017).  
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7. CONCLUSÕES 

  

O perfil cognitivo de pessoas com DP não se diferenciou entre os estágios HY1 a HY4 

da doença. Destaca-se que quando comparados idosos com não idosos, houve diferença nos 

estágios HY2 e HY3 da doença, com escores mais baixos no grupo dos idosos, em especial 

das funções executivas. 

Nesse estudo ter mais que 8 anos de escolaridade e uma profissão com maior demanda 

cognitiva foram fatores que tiveram efeitos protetores contra o declínio cognitivo, o que 

aponta para a importância da reserva cognitiva. Já ser idoso, mulher e ter sintomas motores de 

bradicinesia, rigidez e instabilidade postural apresentou-se como fatores de risco para déficit 

cognitivo.  

Aponta-se como limitações desse estudo seu corte transversal, que não permite a 

identificação de causalidades; a não inclusão de um grupo controle de idosos e não idosos sem 

a DP; a aplicação de testes no estado ON da doença.  

Mais estudos voltados para a população brasileira podem ser úteis para avaliar se os 

domínios memória e aprendizagem, atenção, funções executivas e função visuoespacial estão 

contemplados no SCOPA-COG e para avaliar como esses déficits cognitivos se manifestam e 

repercutem na rotina diária de idosos.  
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APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS - Resolução 466/12) 
 

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa 
PERFIL  COGNITIVO  DE  PESSOAS  COM  DOENÇA  DE  PARKINSON  NOS 
DIVERSOS  ESTÁGIOS  DA  DOENÇA, que está sob a responsabilidade do (a) 
pesquisador (a) Núbia Isabela Macêdo Martins, residente na Rua Padre 
Champagnat, nº 56, apto. 204, bloco: B, Várzea – Recife/PE, CEP: 50.740-320. 
Telefones e e-mail para contato: (81) 995209566 / (81) 30330625/ 
nubiaamartins@hotmail.com e está sob orientação da Profa. Drª: Maria das Graças 
Wanderley de Sales Coriolano, contato: (81) 984768060. 

 
Este Termo de Consentimento pode conter informações que o/a senhor/a não entenda. 
Caso haja alguma dúvida, pergunte à pessoa que está lhe entrevistando para que o/a 
senhor/a esteja bem esclarecido (a) sobre sua participação na pesquisa. Após ser 
esclarecido (a) sobre as informações a seguir, caso aceite em fazer parte do estudo, 
rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 
delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa o (a) Sr. (a) 
não será penalizado (a) de forma alguma. Também garantimos que o (a) Senhor (a) 
tem o direito de desistir da sua participação em qualquer momento da pesquisa, sem 
qualquer punição.  
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  
 

Descrição da pesquisa: a pesquisa tem como objetivo identificar o perfil cognitivo 
(atenção e memória) de pessoas com doença de Parkinson e fatores associados, 
facultando-lhe o uso das atividades desenvolvidas pelo programa de extensão PRÓ-
PARKINSON. O primeiro passo a ser empregado para a coleta dos dados, será uma 
entrevista com preenchimento de uma Ficha de Dados Sociodemográficos. Em 
seguida, os participantes serão avaliados através de instrumentos em formato de 
perguntas.  
 

Esclarecimento do período de participação do voluntário na pesquisa, início, 
término e número de visitas para a pesquisa: as avaliações irão ser feitas em um 
único momento durando em torno de 50 minutos. O ambiente onde a pesquisa será 
realizada é constituído por uma sala com o mínimo de interferência ou condições 
adversas, tais como ruídos ou calor. Será aproveitado o dia da consulta médica de 
rotina do voluntário(a) para convidá-lo a participar, não ocupando um dia extra para 
isso. 
  

RISCOS: Durante a aplicação dos instrumentos avaliativos, você poderá apresentar 
desconforto físico e indisposição, ou desconforto emocional, ou sentir-se 
constrangido(a) por estar sendo avaliado(a), contudo isto será minimizado com um 
ambiente acolhedor que transmita tranquilidade e confiança para você, sendo garantido 
o sigilo e o seu anonimato. Mas ao percebermos essas mudanças, a sua avaliação será 
interrompida e, caso você deseje continuar, a sua avaliação será reiniciada. Da mesma 
forma, havendo algum tipo de intercorrência clínica durante a avaliação, você receberá 
a assistência devida e sua condição de saúde será reavaliada. Esta pesquisa não 
oferece risco físico para você nem apresenta contraindicações, não é dolorosa nem 
invasiva.  

BENEFÍCIOS: este estudo tem a intenção de proporcionar benefícios para você, pois 
através da entrevista inicial e da aplicação das avaliações poderão ser identificados 
possíveis problemas de atenção, memória. Através de retorno dado ao seu neurologista 
sobre as avaliações, este poderá realizar possíveis encaminhamentos e/ou tratamento. 
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Além disso, você não terá ônus financeiro e o orçamento previsto para o 
desenvolvimento da pesquisa será de total responsabilidade da pesquisadora. 
 
 
As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos participantes, a não 
ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua 
participação. Os dados coletados nesta pesquisa (entrevistas) ficarão armazenados em 
pastas de arquivo, sob a responsabilidade do pesquisador, no endereço Avenida Prof. 
Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50670-901, Tel.: (81) 
2126-8000, pelo período mínimo de 5 anos.  
 
O (a) senhor (a) não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver 
necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidas pelos 
pesquisadores (transporte e alimentação). Fica também garantida indenização em 
casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme 
decisão judicial ou extrajudicial.  
Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 
consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no 
endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, 
Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br).  
 
 
___________________________________________________  

(Assinatura do pesquisador) 

 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A)  
 
Eu, _____________________________________, CPF _________________, abaixo 
assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a 
oportunidade de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador 
responsável, concordo em participar do estudo 
______________________________________________________________, como 
voluntário(a). Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo(a) pesquisador(a) 
sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 
benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o 
meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou 
interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento). 
 

 
 

Impressão digital  
(Opcional)  
 
 
Local e data: ________________________________________________ 
 
Assinatura do participante: 
___________________________________________________________  
 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o 
aceite do voluntário em participar. 
(02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores): 
 
Nome: 
Assinatura: 
 
Nome: 

mailto:cepccs@ufpe.br
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Assinatura
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APÊNDICE C – Ficha de Dados Sociodemográficos 
 

FICHA DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 
Paciente: ___________________________________________________________________ 

Sexo: (   )M  (   ) F   Estado Civil: _________________   Data de Nascimento: ___/___/_____ 

Idade: __________   Profissão: ________________________   Religião: ________________  

Endereço: ___________________________________________________________________ 

Telefone(s): _________________________________________________________________ 

Anos de escolaridade: _________________________________________________________ 

       

1 - Diagnóstico médico: 

 

(    ) Parkinson idiopático   (    ) Parkinsonismo Plus 

(    ) Parkinson induzido por drogas  (    ) Outros 

 

2 - Tempo de acometimento pela Doença de Parkinson: ______________________________ 

3 - Comorbidades: 

(    ) Diabetes Mellitus                 (     ) Cardiopatia    

(    ) Hipertensão arterial sistêmica    (     ) Distúrbios pulmonares 

(    ) Tabagismo     (     ) Alcoolismo 

(     ) Problemas visuais                       (     ) Doenças osteoarticulares  

(    ) Problemas auditivos        

(    ) Outras doenças:______________________________________________________ 

 

4 - Antecedentes familiares de doenças neurológicas: 

(    ) AVC     (    ) DP     (    ) Demência: ______________     (    ) Outros: ____________________ 

 

5 - É acompanhado por um médico de rotina?   (    ) Sim     (    ) Não  

Caso a resposta seja afirmativa, qual a especialidade médica: _____________________________ 

6 - Já foi submetido a alguma intervenção cirúrgica? Se sim, qual?_____________________________ 

7 – Foi hospitalizado no último ano? (    ) Sim     (    ) Não  

8 - Participa ou já participou de algum tratamento de reabilitação cognitiva?  (    ) Sim     (    ) Não  

9 - Medicações de rotina e seus respectivos horários: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ANEXOS 

ANEXO A - Escala de Estadiamento de Hoehn & Yahr 
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ANEXO B - Mini Exame do Estado Mental  

 

 

Paciente: ____________________________________________________ 

Data da avaliação:____/_____/_____ 
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ANEXO C - Escala de Avaliação SCOPA-COG 
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ANEXO D - Escala de Avaliação UPDRS-III
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ANEXO E - Escala de Depressão Geriátrica Yesavage  

 

 

Paciente: _______________________________________________________ 

Data: ____/____/_____ 
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ANEXO F – Parecer consubstanciado do CEP  
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