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Resumo: O envelhecimento populacional leva a perdas graduais, nos aspectos físicos e cognitivos que 

favorece o aparecimento de doenças. Diante disso, o presente artigo teve o objetivo de revisar na 

literatura as condições sociais e demográficas dos idosos com doença Parkinson, tendo como base a 
coleta de dados dos artigos existentes na literatura sobre síndrome de Parkinson. Os resultados obtidos 

mostraram que aproximadamente 1% da população poderá ter a síndrome de Parkinson. Desta forma, 

devido ao envelhecimento populacional, o Brasil constitui-se na sexta maior população idosa do 
mundo, com alta prevalência de doença crônicas associadas. Estimando-se, portanto, contingente 

aproximado em trezentos mil idosos com síndrome de Parkinson. Assim, precisa-se estabelecer 

diretrizes de protocolo que auxiliem a implementação de programas de saúde pública, que visem a 
melhorar os aspectos de qualidade e humanidade na assistência para idosos com síndrome de 

Parkinson. 

 

Palavras Chave: Perfil demográfico e social, epidemiologia, síndrome de Parkinson.  
  

Abstract: Population aging leads to gradual losses in the physical and cognitive aspects that favor the 

onset of diseases. Therefore, the present article had the objective of reviewing the social and 
demographic conditions of the elderly with Parkinson's disease in the literature, based on the 

collection of data from the literature on Parkinson's syndrome. The results showed that approximately 

1% of the population may have Parkinson's syndrome. Thus, due to population aging, Brazil is the 

sixth largest elderly population in the world, with a high prevalence of associated chronic diseases. It 
is estimated, therefore, an approximate contingent in three hundred thousand elderly people with 

Parkinson's syndromes. Thus, it is necessary to establish protocol guidelines that help the 

implementation of public health programs, aimed at improving the quality and humanity aspects of 
care for the elderly with Parkinson's syndrome. 
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Introdução  

 

De acordo com Organização Mundial de Saúde - OMS (WHO-WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2018) em quase todos os países a proporção de pessoas idosas com mais 

de 60 anos está crescendo mais rápido do que em qualquer outra faixa etária. Neste aspecto, a 

OMS, considera desafio para as sociedades se adaptarem com a finalidade de promover a 

saúde e a capacidade funcional do idoso, tornando seu envelhecimento ativo (KO; YEUNG, 

2018), (WHO-WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). No mundo a estimativa de que 

para o ano de 2050 existem dois bilhões de pessoas com 60 anos ou mais, isso representará 

um quinto da população geral (WHO-WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). Assim o 

envelhecimento assume preocupação de aspecto social, política e econômica (SCHNEIDER; 
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IRIGARAY, 2008).  Com isso, há necessidade de mudanças no relacionamento familiar e 

profissional, nas práticas de políticas públicas e na economia. 

O Brasil segue esta tendência. Em 2007, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e estatística) o número de idosos era de 17 milhões, apresentando um crescimento 

exponencial chegando à marca dos 30,2 milhões em 2017, destacando-se em três aspectos: o 

envelhecimento de sua população tem sido gradual e contínuo; o segmento idoso é o que mais 

cresce no país; e o número absoluto de idosos se apresenta com valores elevados, 

constituindo-se atualmente na sexta maior população idosa do mundo (UNITED NATIONS, 

2016), podendo em 2050, ultrapassar o Japão que hoje encontra-se na quarta posição no 

ranking mundial. Em Mato Grosso denota-se aumento de (3,70%) na faixa etária acima dos 

70 anos. Constata-se que em 2008 o número de idosos representava 7,3%, enquanto que em 

2010 este percentual subiu para 7,70% numa população de 239.626 pessoas (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2010). Diante desses números, o 

governo precisa pensar em políticas públicas que atendam de forma adequada e eficaz essa 

parcela da população. 

Com o avanço da idade algumas doenças começam a interferir na saúde dos idosos. As 

principais doenças que atingem a terceira idade são: Mal de Parkinson, Mal de Alzheimer, 

Acidente Vascular Cerebral, em maior proporção dentre as demais como as ortopédicas, 

vasculares e metabólicas. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 1% da população mundial acima 

de 65 anos sofrem da doença de Parkinson-DP (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2008), representando cerca de setenta milhões de portadores da doença. No Brasil, estimativas 

da Associação Brasil Parkinson (ABP) mostram que cerca de 300 mil portadores da doença, 

sem distinção de sexo e a cada ano vinte novos casos serão diagnosticados para cada 100.000 

pessoas. Sabe-se que a doença pode iniciar-se de 10 a 15 anos antes das manifestações dos 

sintomas conhecidos e que provavelmente existem tanto fatores genéticos (WINSLOW et al., 

2018) como ambientais (GOLDMAN et al., 2018) envolvidos no desenvolvimento do 

Parkinson, sendo a idade o fator de maior importância (WANNEVEICH et al., 2018), (ROSSI 

et al., 2018). 

A Doença de Parkinson é conceituada como doença neurodegenerativa progressiva, 

que acomete os neurônios dopaminérgicos da substancia negra do mesencéfalo (ANDRADE 

et al., 2017), podendo se manifestar com sintomas motores e não motores, provocando 

deterioração, apresentando como sinais clínicos a rigidez muscular, tremores involuntários, 

lentidão dos movimentos e até mesmo dificuldade para engolir os alimentos. Classicamente 
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os sintomas motores se manifestam com discinesia, tremor em repouso, forma de contar 

dinheiro ou supinação-pronação, alteração postural e rigidez (WERNER., 2012), ―sinal da 

roda denteada‖, enquanto os sintomas não motores, entre eles pode-se citar o estado 

depressivo, alterações cognitivas, alterações comportamentais neurológicas, distúrbio de sono 

e sensitivo, falha no sistema nervoso autônomo (EVANS et al., 2017). De acordo com estudos 

recentes, a tontura é a principal queixa na população idosa aumentando significativamente 

com prevalências que variam de 11,0% a 32,5% (DE MORAES et al., 2011) 

Atualmente tem aumentado a quantidade de recursos gastos e tempo dispendido com 

os pacientes idosos nas unidades de reabilitação (ROSSI et al., 2018). Aliado a isto, a 

limitação relacionada à prática de atividades físicas do dia a dia, do estado nutricional, da 

perda de peso decorrente da má nutrição, ou do excesso de peso são fatores que contribuem 

para o declínio da funcionalidade (RODRIGUES et al., 2014). Assim, a ausência de 

determinação do melhor protocolo específico despertou atenção devido à alta prevalência do 

seu impacto nas condições de saúde e funcionalidade do idoso, que possibilite melhor 

planejamento de intervenções de saúde. Ainda a este estado de saúde pode comprometer a 

execução das atividades de vida diária (GALEOTO et al., 2018), que exigem movimento 

rápido com a cabeça, sendo que num estudo realizado recentemente 49% relataram 

dificuldade de realizar sete ou mais atividades, e 26% de realizar uma a três atividades, e 19% 

de realizar quatro a seis atividades. Ademais a tontura na maioria dos casos foi relacionada a 

algum tipo de doença crônica e sintomas depressivos, em sua maioria do gênero feminino, 

queixando-se de distúrbios da memória e da concentração, insônia (MUNHOZ et al., 2015), 

hipoacusia e visão péssima.  

Na pesquisa do subprojeto da Rede FIBRA constatou que a tontura em idosos estava 

associada a baixos níveis de atividade física, de qualidade de vida e problemas psicológicos e 

que algumas condições de saúde têm sido relacionadas à tontura, como ansiedade, sintomas 

depressivos, limitação auditiva, uso de cinco ou mais medicações, presença de hipotensão 

postural e de desordens do equilíbrio corporal e história de infarto do miocárdio. E que a 

metade dos idosos com tontura apontou a atividade de levantar da posição deitada como 

desencadeante da tontura, 48,3% ao virar a cabeça e 38,1% ao levantar da posição sentada. O 

sintoma mais frequente foi o zumbido estimado em 18,7%, seguido de sudorese, palidez e 

taquicardia em 16,6%, sensação de ansiedade de 16,4%, sensação de ouvido tampado 15,6% e 

cefaleia em 14,8% (DE MORAES et al., 2011).  

Neste sentido os CER (Centro Especializado de Reabilitação) torna-se campo propício 

para o desenvolvimento da pesquisa, visto que trabalham com grupos de prevenção e 
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tratamento em reabilitação, através de equipe interdisciplinar e integrada ao sistema único de 

saúde (SUS). Assim, ao utilizar exercícios e técnicas específicas que visam melhorar a força 

muscular, as limitações articulares, a coordenação e o equilíbrio, desenvolvem no indivíduo 

condições necessárias para que o idoso possa ter ganho da funcionalidade e qualidade de vida.  

 Portanto este trabalho teve como objetivo revisar na literatura as condições sociais e 

demográficas dos idosos com doença Parkinson.  

 

Resultados e Discussão 

 

            Sabe-se da extrema importância em pensar nas condições de envelhecimento 

biopsicossocial. Ademais, os cuidados de saúde dispensados a esta população em função da 

sua incapacidade e do processo degenerativo, requerem investimentos consideráveis tanto em 

equipamentos/procedimentos tecnológicos, recursos físicos, medicamentos e pessoal 

capacitado. 

 Precisa-se entender os perfis e as características dos idosos que envelhecem e que 

adquirem doenças crônicas dentre as quais a síndrome de Parkinson. A prática de hábitos 

saudáveis estilo de vida durante toda vida, auxilia na manutenção de estado físico mais e a 

realização de exercícios regulares deve ser conscientizada e estimulada para todos os 

indivíduos iniciados deste a fase do ciclo de vida adulta. Assim são necessários atualizar os 

conhecimentos pelos profissionais de saúde a respeito das técnicas de prevenção, tratamento e 

reabilitação nas alterações desencadeadas pela síndrome de Parkinson. 

Foram encontrados diversos tipos de escalas com vários itens que avaliam diferentes 

estados que envolvem desde saúde física, mental, hábitos, estilos de vida e atividades de vida 

diária-AVDS e complicação relacionados a doença de Parkinson. As escalas têm sido 

atualizadas para que profissionais adotem aquelas que melhor informem o estado geral da 

evolução da doença de Parkinson (Tabela 1). 
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Fonte: dados do autor. AVDs= atividades de vida diária. PSN= Perfil de Saúde de Nottingham ou do 

inglês Nottingham Health Profile. 

 

            Pode-se observar segundo tabela 1 que a UPDRS é a escala que maior tem itens e 

informações subjetivas sobre a avaliação de doença de Parkinson e a única que engloba 

diversos itens e classificam em níveis de lesão de leves até mais graves na doença de 

Parkinson. Dessa forma com a UPDRS pode se utilizar para avaliar os pacientes com hipótese 

de diagnóstico inicial e depois e evoluir com as reavaliações da doença de Parkinson. 

 

 
Figura 1: Tipos itens de acordo com as diversas escalas de avaliação para doença de 

Parkinson. Fonte: dados do autor. AVDs= atividades de vida diária. PSN= Perfil de Saúde de 

Nottingham ou do inglês Nottingham Health Profile. 
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            Observa-se na figura 1, que as escalas de avaliação subjetiva encontradas nas 

literaturas apresentam uma maior preocupação na saúde física e mental dos portadores da 

doença. As avaliações que envolvem: Escala de Hoehn e Yahr Modificada (SCHWAB, R. S.; 

ENGLAND, A. C. & PETERSON, 1958), Escala Sydney, Escala de atividade de Parkinson 

(PAS) (NIEUWBOER A, et al., 2000), contemplam apenas itens relacionados com saúde 

física. Enquanto as escalas de Atividades de Vida Diária de Schwab e England (SCHWAB, R. 

S.; ENGLAND, A. C. & PETERSON, 1958) engloba os itens de saúde física e atividade de 

vida diária- AVDS. No entanto no questionário de qualidade de vida da doença de Parkinson 

(PSN) são envolvidos os itens de saúde física, mental e hábitos 

           Escala de incapacidade da Northwestern University (NUDS) (CANTER CJ, DE LA 

TORRE R, 1961) e o questionário de doença de Parkinson (PDQ-39) (SOUZA et al., 2007) 

engloba quatro itens, no entanto são variáveis diferentes que discordam nos quesitos de 

hábitos e atividade de vida diária-AVDS. 

           Contudo outros questionários sobre depressão (PARADELA; LOURENÇO; VERAS, 

2005) e estado de humor (ROHLFS et al., 2004), (MELLO; BOTELHO, 2010) podem ser 

aplicados para favorecer a percepção do estado de humor tais a escala de depressão geriátrica 

e termômetro de estado de humor. Assim deve-se avaliar todos os quesitos envolvendo 

também aspectos emotivos dos pacientes com doença de Parkinson.  

 

Considerações Finais 

           Conclui-se que precisa adotar um bom protocolo de avaliação de doença de Parkinson 

que tenha semiologia com o idoso, indagando sobre vários aspectos de saúde física e mental, 

hábitos, estilos de vida. Dessa forma permitirá descrever as características dos idosos e os 

fatores correlacionados com doença de Parkinson. 

            Por fim, os resultados do melhor protocolo de avaliação encontrados poderão auxiliar 

os profissionais de saúde na melhor compreensão sobre diagnósticos, prever prognósticos, 

compreender os comportamentos sociais e demográficos e conduta terapêutica e 

medicamentosa para o tratamento dos pacientes com doença de Parkinson. 

           Com este estudo espera-se que possam ser desenvolvidas políticas públicas e ações de 

atenção à saúde de idosos com DP. Ainda é necessário otimizar os recursos financeiros e 

humanos, através da boa avaliação para identificar as tendências e os agravos, e também para 

propor promoção, prevenção e recuperação da saúde. São necessários estímulos à prática de 

estilo de vida saudável com ênfase no desempenho físico nos pacientes com doença de 

Parkinson. 
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