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Resumo 

Introdução: Depois da Doença de Alzheimer (DA), a Doença de Parkinson (DP) é a 

doença neurodegenerativa mais comum, acometendo homens e mulheres, 

independentemente de suas etnias e ocupações. A disfagia costuma afetar 80% dos 

pacientes com DP podendo levar a óbito. Objetivo: Caracterizar o risco de disfagia do 

paciente com Doença de Parkinson, segundo a escala Hoehn & Yahr. Metodologia: 

Estudo clínico e prospectivo CEP n: 0661/2017. A amostra foi composta por 150 

indivíduos divididos (grupo experimental – GE com faixa etária entre 56 e 82 anos e um 

grupo controle – GC com 80 indivíduos com faixa etária entre 63 e 97 anos). O GE 

apresentava diagnóstico de DP Idiopática com medicação estável, sem atendimento 

prévio no serviço de Fonoaudiologia e o GC indivíduos que não apresentavam queixas 

relacionadas à deglutição ou diagnóstico prévio de disfagia. Toda a amostra respondeu 

o protocolo Mini Exame de Estado Mental – MEEM e o EAT-10 e o GE ainda foi 

avaliado, por uma fisioterapeuta, segundo a Escala Modificada de incapacidade Hoehn 

e Yahr, Shenkman et al 2001; Horta, 1996 para indicar o grau de deficiência da 

incapacidade clínica. Resultados: Do total de 70 pacientes com Doença de Parkinson, 

22, ou seja, 31,45% obtiveram no protocolo EAT-10, escore igual ou maior que 3. 

Dentre esses, os pacientes encontram-se todos os estágios da escala de, exceto o estágio 

01. Houve, correlação estatisticamente significante entre o total do EAT-10 e a 

escolaridade em anos (rho=-0,27, p-valor=0,025) e MEEM (rho=-0,26, p-valor=0,030); 

a questão 10 e hipertensão arterial sistêmica (HAS) (rho=0,25, p-valor=0,043); questão 

09 e escolaridade em anos (rho=-0,24, p-valor=0,045), estágio da DP (rho=0,33, p-

valor=0,006) e MEEM (rho=-0,28, p-valor=0,022). Na questão 04 encontrou-se 

correlação estatisticamente significante entre escolaridade em anos (rho=-0,26, p-

valor=0,029), diabetes mellitus (DM) (rho=0,26, p-valor=0,035) e MEEM (rho=-0,32, 

p-valor=0,007). Na questão 02 identificou-se correlação estatisticamente significante 

entre essa questão do EAT 10 e o estágio da DP (rho=0,30, p-valor=0,013). Conclusão: 

A disfagia se mostrou presente a partir do estágio 1,5 da Doença de Parkinson. Houve 

relação direta da autopercepção da disfagia com a maior pontuação na escala Hoehn & 

Yahr na DP, estando os maiores valores alcançados no total do EAT-10 associados a 

baixa escolaridade e, menores resultados do MEEM. As comorbidades hipertensão e 

diabetes mellitus apresentaram relação direta nas respostas a respeito "engolir me deixa 

estressado" e "preciso fazer força para engolir" respectivamente. 



 

Palavras-chave: Doença de Parkinson, Disfagia, Envelhecimento Populacional, 

Fonoaudiologia, Análise de Dados. 

  



Abstract 

Introduction: After Alzheimer's Disease (AD), Parkinson's Disease (PD) is the most common 

neurodegenerative disease, affecting men and women, regardless of their ethnicity and 

occupation. Dysphagia usually affects 80% of patients with PD and can lead to death. 

Objective: To characterize the risk of dysphagia in patients with Parkinson's Disease, according 

to the Hoehn & Yahr scale. Methodology: Clinical and prospective study CEP n: 0661/2017. 

The sample consisted of 150 individuals divided (experimental group – EG aged between 56 

and 82 years and a control group – CG with 80 individuals aged between 63 and 97 years). The 

EG had a diagnosis of Idiopathic PD with stable medication, without prior assistance in the 

Speech Therapy service, and the CG individuals who did not present complaints related to 

swallowing or a previous diagnosis of dysphagia. The entire sample responded to the Mini 

Mental State Examination – MMSE and EAT-10 protocol, and the EG was also assessed by a 

physical therapist, according to the Modified Disability Scale Hoehn and Yahr, Shenkman et al 

2001; Horta, 1996 to indicate the degree of impairment of clinical incapacity. Results: Of the 

total of 70 patients with Parkinson's Disease, 22, that is, 31.45% obtained a score equal to or 

greater than 3 in the EAT-10 protocol. except stage 01. There was a statistically significant 

correlation between the total EAT-10 and education in years (rho=-0.27, p-value=0.025) and 

MMSE (rho=-0.26, p-value= 0.030); question 10 and systemic arterial hypertension (SAH) 

(rho=0.25, p-value=0.043); question 09 and education in years (rho=-0.24, p-value=0.045), PD 

stage (rho=0.33, p-value=0.006) and MMSE (rho=-0.28, p-value =0.022). In question 04, a 

statistically significant correlation was found between education in years (rho=-0.26, p-

value=0.029), diabetes mellitus (DM) (rho=0.26, p-value=0.035) and MMSE (rho =-0.32, p-

value=0.007). In question 02, a statistically significant correlation was identified between this 

EAT 10 question and the stage of PD (rho=0.30, p-value=0.013). Conclusion: Dysphagia was 

present from stage 1.5 of Parkinson's Disease. There was a direct relationship between self-

perception of dysphagia and higher scores on the Hoehn & Yahr scale on PD, with the highest 

values achieved in the total EAT-10 being associated with low education and lower MMSE 

results. The comorbidities of hypertension and diabetes mellitus showed a direct relationship in 

the responses regarding "swallowing makes me stressed" and "I need to force myself to 

swallow", respectively. 

Key words: Parkinson's Disease, Dysphagia, Population Aging, Speech Therapy, Data 

Analysis.  
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Introdução 

 

O médico inglês James Parkinson, em 1817, descreveu pela primeira vez a Doença de 

Parkinson (DP) mediante um quadro clínico observado em seis pacientes do gênero masculino, 

chamado por ele de “paralisia agitante” (TEIVE; MUNHOZ; LEES, 2017). Em seu ensaio 

clínico, Parkinson definiu a paralisia agitante como: “Movimento involuntário trêmulo, com 

força muscular diminuída, em partes não ativas, mesmo quando suportadas; com uma 

propensão de curvatura do tronco para frente e aceleração do ritmo da caminhada: com 

sentidos e intelecto permanecendo ilesos” (BERRIOS; CAMBRIDGE, 2016). 

A neuropatologia da DP é determinada mediante perda neuronal seletiva relacionada ao 

acúmulo e agregação de alfa-sinucleína em corpos de Lewy (LBs), inclusões citoplasmáticas 

em neurônios de regiões cerebrais específicas, envolvendo o tronco cerebral e as regiões 

corticais (DENG; WANG; JANKOVIC, 2018). 

A degeneração progressiva da inervação dopaminérgica nigroestriatal (DA), 

responsável pelos sintomas motores centrais é a principal característica neuropatológica da 

doença. A neurodegeneração ocorre em diversas regiões cerebrais, a doença afeta o sistema 

nervoso central, periférico e autônomo causando déficits motores e não motores. Fatores 

genéticos e ambientais degeneram neurônios DA na substância negra (SN) e causam a DP. Há 

indícios de que o estresse oxidativo, alterações mitocondriais e a depuração anormal de 

proteínas em conjunto com à disfunção do sistema ubiquitina-proteassoma (UPS) e sistemas 

autofagia-lisossomal (ALS) representam um papel importante na patogenia da DP. Trata-se de 

uma doença neurodegenerativa multissistêmica progressiva (DENG; WANG; JANKOVIC, 

2018). 

No século XIX, o francês Jean-Martin Charcot, consagrado mundialmente como “pai 

da neurologia”, contribuiu imensamente nos estudos da doença. Sugeriu a mudança do termo 

paralisia agitante para doença de Parkinson, definiu os quatro sinais cardinais: tremor, lentidão 

do movimento (bradicinesia), rigidez e dificuldades do equilíbrio. Considerou o tremor como 

característica da DP na fase inicial da doença, de forma unilateral, afetando um membro 

superior (tremor característico das mãos) ressaltando sua presença no repouso com posterior 

generalização. Apontou parâmetros para o diagnóstico diferencial, o qual ocorre a partir da 

presença de dois desses sinais, associados ao estudo clínico do paciente. Além disso, foi o 

primeiro neurologista a propor um tratamento farmacológico para a DP, em 1877, o precursor 
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dos alcaloides da beladona, a hioscinamida, ou seja, substância com propriedades 

anticolinérgicas (TEIVE, 1998). 

O parkinsonismo pode ser classificado em: parkinsonismo primário (Doença de 

Parkinson idiopática [DP] e as formas hereditárias; parkinsonismo secundário e parkinsonismo 

plus ou atípico (EUCLID et al., 2009). 

Segundo o estudo da Global Burden of Disease, constatou-se um aumento mundial de 

22% das taxas padronizadas por idade da doença de Parkinson entre 1990 e 2016. No Brasil a 

taxa padronizada por idade elevou 16,4%. O estudo projetou que em 2040, o número de pessoas 

com DP no mundo deve ultrapassar 12 milhões. Os fatores de risco e proteção estão vinculados 

a incidência da doença. A idade é o fator de risco mais importante, associada a produtos 

químicos industriais e poluentes, como pesticidas, solventes e metais (RAY DORSEY et al., 

2018). 

Ilustração: Mortes, prevalência, DALY e mudança de percentual nas taxas padronizadas 

Fonte: Ray Dorsey et al. (2018) 
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Depois da Doença de Alzheimer (DA), a Doença de Parkinson é a doença 

neurodegenerativa mais comum, e acomete homens e mulheres, independentemente de suas 

etnias e ocupações desempenhadas, idade média de início da doença é por volta dos 60 anos, 

sua frequência aumenta com a idade (STEPHEN HAUSER, 2015). Estima-se que a incidência 

global anualizada, ajustada por idade e sexo, seja de 11,4 a 15,5 por 100.00 habitantes. A taxa 

para homens é de 16,1 a 21,8 por 100.000 habilitantes e de mulheres de 7,6 a 12,2 por 100.000 

habitantes, sendo mais predominante em homens do que mulheres (FARRER, 2006; VAN DEN 

EEDEN et al., 2003) 

Alguns estudos neuropatológicos e de neuroimagem indicam a existência de um período 

pré-sintomático da doença, com duração média de sete anos. A pessoa pode manifestar 

alteração de olfato e outros sintomas menos específicos para o diagnóstico da doença, por 

exemplo dores musculares e alterações do sono. No momento em que a perda neuronal 

dopaminérgica atingir 50 a 80% das células iniciam os sintomas motores clássicos da 

doença(CHAVES; FINKELSZTEJN; STEFANI, 2008). Sua etiologia ainda é desconhecida, 

mas, algumas teorias explicam os mecanismos envolvidos na lesão neuronal que compõem 

possíveis fatores etiopatogênicos da doença de Parkinson, as hipóteses mais estudas são: 

• Estresse oxidativo devido ao acúmulo de radicais livres na substância negra; 

• Deficiência e anormalidades das mitocôndrias da substância negra; 

• Excitotoxidade, ocorre o aumento das atividades dos neurotransmissores excitatórios; 

• Fatores gliais e inflamatórios; 

• Neurotoxinas ambientais, encontradas na água em zonas rurais e em algumas plantas, 

alguns herbicidas ou pesticidas; 

• Fatores genéticos de ocorrência familiar em até 10% dos casos em geral e em até 40% 

dos casos de DP de início precoce, antes dos 45 anos(CHAVES; FINKELSZTEJN; 

STEFANI, 2008). 

Ela se caracteriza por manifestações motoras essenciais: bradicinesia, tremor de 

repouso, rigidez e distúrbio de marcha/instabilidade postural, sintomas motores secundários, 

como disfagia, disartria, sialorreia (HENDRIX SLOANE, MISURACA, & MOORE, 2013), 

micrografia, fásceis em máscara (hipomínia), diminuição do piscar de olhos, alterações da fala 

(disfonia, disartria hipocinética) e congelamento da marcha. Quanto as não motoras: perda do 

olfato (anosmia), distúrbios sensoriais (p. ex. dor), distúrbios do sono, distúrbios autonômicos 

(hipotensão ortostática, distúrbios gastrointestinais, distúrbios genituários, disfunção sexual) e 
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demência/deficiência cognitiva (CHAVES; FINKELSZTEJN; STEFANI, 2008; P., LOUIS; 

MAYER; ROWLAND, 2018).  

A doença de Parkinson é uma das patologias que mais comumente afetam a deglutição. 

De acordo com os Critérios do Banco de Cérebros de Londres, a DP é uma doença de 

predomínio de sintomas motores, porém, a prevalência de sintomas não motores é alta. Dentre 

esses, observa-se a disfagia, que, mesmo sendo uma alteração que envolve a musculatura dos 

órgãos fonoarticulatórios, é classificada como um sintoma não motor, segundo a Movement 

Disorders Society. A disfagia é um sintoma agravante na DP, que não está diretamente 

associada à gravidade da doença, mas pode impactar negativamente na qualidade de vida, 

prejudicar a ingestão de alimentos e medicamentos e propiciar à aspiração laringotraqueal 

(AYRES; JACINTO-SCUDEIRO; OLCHIK, 2017). 

Embora a deglutição pareça um processo simples, é um ato complexo que envolve uma 

mistura de ação voluntária e reflexa mecanismos realizados por 55 músculos da região 

orofaríngea, laríngea e esofágica juntamente com cinco nervos cranianos e duas raízes cervicais 

associados a um maior controle cortical (KANNA; BHANU, 2014).  

Disfagia é uma alteração funcional da deglutição, impedindo ou dificultando a ingestão 

de alimentos sólidos, líquidos e pastosos no trato digestivo (da boca ao estômago), em virtude 

disso, pode acarretar desnutrição, desidratação e comprometimento pulmonar. A principal 

manifestação relatada pelos familiares é a presença de engasgos durante a alimentação. (JOTZ, 

2016; MARCHESAN; HILTON; TOMÉ, 2014). “Mais de 80% dos pacientes com doença de 

Parkinson (DP) desenvolvem disfagia durante o curso de sua doença” (SUTTRUP; 

WARNECKE, 2016).  

A disfagia não é uma doença, mas um conjunto de sintomas que ocorrem em virtude de 

uma doença subjacente, sua ocorrência é multifatorial e pode se originar em alterações 

mecânicas, doenças neurogênicas, distúrbios do envelhecimento (presbifagia) ou distúrbios 

psicogênicos, influência ou efeito colateral de medicamentos e iatrogenia (JOTZ, 2016; 

MARCHESAN; HILTON; TOMÉ, 2014).  

A fisiopatologia da disfagia ocorre mediante a disfunção de um ou mais dos sete 

mecanismos que compõem a deglutição: preparação, umidificação do bolo alimentar, controle 

oral, oclusão velofaríngea, fechamento das vias respiratórias, propulsão faríngea e abertura do 

esfíncter esofágico superior (ORSINI, 2012). 
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Os transtornos da deglutição na Doença de Parkinson foram descritos em todas as fases 

da deglutição e são múltiplos: limitações no transporte de alimentos para a boca, dificuldade 

em mastigar, hiper salivação, incapacidade de formar um bolo coeso, redução no reflexo de 

deglutição, fechamento laríngeo retardado e incompleto, fechamento faríngeo reduzido, 

peristaltismo esofágico e refluxo gastroesofágico. A disfagia pode ocorrer em qualquer estágio 

evolutivo, mas piora com o avanço da doença e nos períodos de inatividade. As complicações 

mais graves são aspiração e pneumonia, dificuldade na administração oral de medicamentos, 

desnutrição e desidratação. Há uma alta incidência de aspiração silenciosa, sendo a pneumonia 

a principal causa de morte desses pacientes (MAMOLAR ANDRÉS et al., 2017).  

A disfagia que resulta na aspiração de alimentos ou líquidos pode causar pneumonia por 

aspiração. Um estudo de acompanhamento, composto por 252 pacientes com DP e risco de 

aspiração confirmado revelou que 10% desenvolveram pneumonia. No entanto, a pneumonia 

por aspiração é um evento multifatorial, e se engasgar incidental com comida ou saliva sozinha 

é insuficiente para causar pneumonia por aspiração. A pneumonia por aspiração se desenvolve 

no contexto de flora bacteriana alterada na orofaringe, redução da resistência do hospedeiro e 

diminuição da depuração pulmonar. A sensibilidade do reflexo de tosse e a intensidade da tosse 

tendem a se deteriorar na DP avançada e isso prediz aspiração silenciosa. Essa redução da 

depuração pulmonar explica por que a pneumonia (embora não necessariamente pneumonia de 

aspiração) é a principal causa de morte em DP (KANNA; BHANU, 2014). 

O atendimento fonoaudiológico inicial em disfagia é realizado por meio de anamnese 

dirigida, exame clínico, estado cognitivo e neurológico geral do paciente, análise dos nervos 

aferentes e eferentes envolvidos no processo de deglutição, avaliação indireta (sem oferta de 

alimento) e avaliação direta (com oferta de alimento) e avaliação do sistema estomatognático 

(JOTZ, 2016). Assim como o protocolo padronizado:  o EAT 10 - Eating Assessment Tool que 

avalia o impacto da disfagia na vida dos pacientes. Além disso, exames médicos 

complementares como nasofaringolaringoscopia e o videodeglutograma são fundamentais para 

o diagnóstico. 

A disfagia abala negativamente a qualidade de vida do paciente, dificultando a ingestão 

de medicamentos, promove a desnutrição e a pneumonia por aspiração. As principais causas da 

morbidade e mortalidade na doença de Parkinson são a disfagia que promove aspiração ou 

asfixia e a disfunção da marcha que propicia queda em decorrência da instabilidade postural e 

do congelamento da marcha (JOTZ, 2016; RITC, WILLIAMS et al., 2015).  
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Com o crescente envelhecimento populacional tem havido maior frequência de 

ocorrência de pacientes com Doença de Parkinson e a atuação fonoaudiológica para habilitação 

e reabilitação das funções essenciais como a deglutição, voz, fala, mastigação e respiração se 

faz necessária, além do oferecimento de uma melhor qualidade de vida.  

 

Objetivo Geral 

Caracterizar o risco de disfagia do paciente com Doença de Parkinson. 

Objetivo Específico: 

• Identificar o risco de disfagia, segundo a escala de 

Hoehn & Yahr por meio da aplicação do protocolo EAT-10 

Eating Assessment Tool. 

 

Revisão de Literatura 
 

Silveira e Brasolotto, 2005 realizaram um estudo com objetivo de descrever os fatores 

interferentes na reabilitação vocal de cinco indivíduos com doença de Parkinson e apresentar 

as modificações na comunicação oral. Foram avaliados quatro homens e uma mulher com idade 

entre 69 e 90 anos e manifestação da doença entre 56 e 64 anos, com diagnóstico de doença de 

Parkinson idiopática, confirmados por avaliação médica. Todos realizaram anamnese a respeito 

do histórico da doença ou demais condições de saúde, queixas de comunicação, como fala e 

voz, de alimentação e influência da voz na vida social dos indivíduos. Foram realizadas 

entrevistas e avaliações pré e pós-tratamento vocal pelo método Lee Silverman Voice 

Treatment (LSVT®). Todos apontaram dificuldades de comunicação. A maioria dos pacientes 

relatou ter diminuído o tempo de conversa, enfraquecimento e rouquidão da voz, além da 

redução da velocidade de fala, sialorréia, aumento no tempo de refeição e a quantidade de 

alimento nas refeições diminuiu após a doença de Parkinson. Dois pacientes relataram que 

sentiam o alimento parado na garganta. Após treinamento observou-se melhora na articulação, 

intensidade e qualidade vocais, gerando satisfação em pacientes e família e. melhora na 

efetividade da comunicação. Os autores concluíram que devemos considerar os fatores que 

contribuíram e os que dificultaram o processo terapêutico para atingir resultados eficazes na 

DP (SILVEIRA; BRASOLOTTO, 2005). 
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N. Miller, E. Noble, D. Jones et al., 2006 realizaram um estudo com objetivo de 

estabelecer se e como as mudanças na deglutição impactam a vida das pessoas com DP. Foram 

recrutados 141 participantes com DP no Reino Unido, após empregarem métodos qualitativos 

que permitiram uma exploração detalhada de sentimentos e atitudes em relação à convivência 

com (possíveis) mudanças na deglutição. Chegaram a um subconjunto de participantes 

composto por (23 homens, 14 mulheres e seus cuidadores) esses, foram amostrados 

intencionalmente proporcionando uma mistura de homens, mulheres, circunstâncias familiares, 

estágio, duração da DP e a gravidade dos sintomas de deglutição. As entrevistas ocorriam por 

meio de conversa dirigida na própria residência dos participantes. O estudo observou que a 

disfunção da deglutição ocorre desde os estágios iniciais da doença de Parkinson (DP) e as 

alterações variam de baba; resíduos alimentares nos sulcos orais muito tempo após as refeições; 

má formação do bolo alimentar; trânsito oral retardado; bombeamento repetido da língua para 

retropulsão do bolo alimentar; desencadeamento retardado do reflexo faríngeo da deglutição; 

diâmetro reduzido; abertura prolongada do esfíncter esofágico superior; estase valecular; 

resíduo nos seios piriformes com risco de aspiração até a aspiração. Para alguns indivíduos, 

comer e beber se tornou mais difícil mediante as alterações no controle dos membros que afetam 

sua capacidade de manusear talheres e xícaras. Os autores concluíram que as consequências 

psicossociais das mudanças físicas preocuparam mais as pessoas, além disso, ressaltaram a 

importância da detecção precoce de alterações para a saúde e qualidade de vida (MILLER et 

al., 2006). 

Palermo; Basto; Mendes; Tavares; Santos e Ribeiro, em 2009 realizaram um estudo com 

o objetivo de traçar o perfil clínico epidemiológico de um grupo de pacientes no período de 

2007/2008, mostrar a avaliação fonoaudiológica utilizada no Setor de Fonoaudiologia do 

Ambulatório de Distúrbios do Movimento do Instituto de Neurologia Deolindo Couto 

(INDC/UFRJ), apresentar técnicas fonoaudiológicas tradicionais aos profissionais da área da 

fonoaudiologia, possibilitar a intervenção adequada dos distúrbios da comunicação e deglutição 

de pacientes com doença de Parkinson. A amostra constou de 32 pacientes do INDC/UFRJ com 

diagnóstico de doença de Parkinson, avaliados segundo a escala Hoehn & Yahr (estágio II), que 

possuíam queixas referentes à articulação da palavra, da fonação e da deglutição. Todos os 

indivíduos foram avaliados, por uma mesma fonoaudióloga, mensalmente por 1 ano, 

submetidos por avaliação da coaptação de pregas vocais, dinâmica respiratória, equilíbrio da 

força aerodinâmica e mioelástica da laringe por meio do exame do tempo máximo fonatório 

(TMF). Dentre os 32 pacientes da amostra, 81% apresentaram alteração vocal, 72% articulação 
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disártrica e 34% apresentaram alteração na deglutição ou disfagia. O sexo masculino é o mais 

afetado 75%. As autoras concluíram que o acompanhamento fonoaudiológico tradicional 

utilizado no ambulatório do INDC/UFRJ, trouxe benefícios em relação às funções assistidas 

(PALERMO et al., 2009). 

Pfeiffer, 2011 realizou um estudo demonstrando que nos últimos anos surgiu um quadro 

cada vez mais detalhado da disfunção gastrointestinal no contexto da doença de Parkinson, 

ocorrendo alterações na função em todos os níveis do trato intestinal. Embora a deficiência 

dopaminérgica secundária ao dano nigroestriatal possa ser responsável por alguns aspectos da 

disfunção gastrointestinal na DP, também é bastante claro que locais adicionais de 

envolvimento, tanto dentro do sistema nervoso central (SNC) como além dele, desempenham 

papéis importantes. O núcleo motor dorsal do vago (DMV), que fornece inervação 

parassimpática para grande parte do trato gastrointestinal (GI), está profundamente envolvido 

na DP. A patologia da DP não se limita ao SNC e que o envolvimento extenso do sistema 

nervoso entérico (ENS) também está presente. O envolvimento da ENS na DP inclui neurônios 

dopaminérgicos, mas outros sistemas neuronais dentro do intestino também são afetados. Pode 

ocorrer: perda de peso, deterioração dentária, excesso salivar, disfagia, gastroparesia, 

diminuição frequência de evacuação e disfunção anorretal. No que tange a disfagia, os estudos 

de pesquisa variam amplamente em seu registro, da presença de dificuldade para engolir em 

indivíduos com DP, com relatos que vão desde 30% a mais de 80%. Os estudos que utilizaram 

medidas objetivas, como o teste de engolir de bário modificado (MBS), forneceram percentuais 

mais consistentes de comprometimento funcional, com anormalidades observadas em 75-97% 

dos indivíduos. Alguns investigadores sugerem que a disfagia pode estar presente no início do 

curso de DP, ocasionalmente até mesmo na apresentação clínica, além disso, todos os estágios 

da deglutição - oral, faríngeo e esofágico - podem ser afetados na DP. Rigidez, bradicinesia e 

até tremor da língua e da musculatura oral podem impedir a formação do bolo alimentar e 

diminuir o tempo de trânsito oral. O alimento residual pode ficar preso na boca, apesar do 

bombeamento repetido da língua. A dismotilidade faríngea pode resultar em deglutições mal 

direcionadas, aumentando o risco de aspiração. A frequência relatada de aspiração em 

indivíduos com DP varia de 15% a mais de 50%. O autor concluiu que a disfunção 

gastrointestinal vem recebendo mais atenção e reconhecimento como um importante 

componente clínico da DP. Além disso, surgiram evidências de que o sistema nervoso entérico 

(ENS) pode ser o “marco zero” fisiopatológico do distúrbio. A disfunção GI na DP envolve 

todos os níveis do trato GI comprometimento sua funcionalidade (PFEIFFER, 2011). 
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Kalf; Swart; Bloem e Munneke, 2012, realizaram um estudo com objetivo de estimar a 

prevalência de disfagia orofaríngea em DP em uma meta-análise, por meio de uma busca 

sistemática da literatura no PubMed em fevereiro de 2011. Os artigos foram considerados 

elegíveis quando: os resultados forneceram uma estimativa da prevalência de disfagia em um 

estudo de base populacional de pacientes com DP (apenas se claramente declarado); foi descrita 

a definição ou método para averiguação da disfagia; e os resultados foram publicados como um 

artigo completo. Não houve restrição de idioma. A fim de chegar à melhor estimativa para a 

população média de DP, excluíram artigos nos quais pacientes com DP inicial (Hoehn & Yahr 

estágio 1-2) ou apenas DP avançado (estágio 4-5) haviam sido estudados. Doze estudos estavam 

disponíveis para estimar as taxas de prevalência de disfagia. Todos os estudos usados na análise 

lidaram com pacientes residentes na comunidade com DP idiopática. Dois estudos forneceram 

resultados subjetivos e objetivos. Os 10 estudos com resultados subjetivos foram 

estatisticamente heterogêneos (p<0,001), com taxas de prevalência variando de 16% a 55%, 

dando uma estimativa de prevalência combinada com análise de efeito aleatório de 35% (IC de 

95% 28-41). Os quatro estudos com medidas objetivas foram estatisticamente homogêneos (p 

= 0,23), com taxas de prevalência entre 72% e 87%, dando uma estimativa de prevalência 

combinada de 82% (IC95% 77–87). Em controles (saudáveis, voluntários da mesma idade), a 

prevalência de disfagia combinada foi de 9% (IC 95% 2-17) quando baseada em desfechos 

subjetivos, e 23% (IC95% 13-32) quando baseada em desfechos objetivos. O risco relativo 

agrupado (RR) com análise aleatória para o resultado subjetivo foi de 3,2 (IC de 95% 2,32–

4,41) e para o resultado objetivo de 3,2 (IC de 95% 2,08–4,98). Houve correlação significativa 

entre disfagia subjetiva e gravidade da doença de acordo com cinco estudos e disfagia objetiva 

correlacionada com a doença gravidade de acordo com três estudos. Esta meta-análise mostrou 

que a disfagia orofaríngea é prevalente em pelo menos um terço dos pacientes com DP, com 

taxas de prevalência dependendo da gravidade da doença e da técnica de avaliação. Pacientes 

com DP tinham três vezes mais probabilidade de apresentarem distúrbios de deglutição do que 

os controles saudáveis. Os autores concluíram que a disfagia subjetiva ocorre em um terço dos 

pacientes com DP. As taxas de disfagia medidas objetivamente foram maiores, com 4 em 5 

pacientes sendo afetados. Sugerindo que a disfagia é comum na DP, mas os pacientes nem 

sempre relatam dificuldades para engolir, a menos que solicitados. Sugerindo uma abordagem 

clínica proativa da disfagia, principalmente mediante as graves consequências clínicas (KALF 

et al., 2012). 
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Kanna e Bhanu, 2014 realizaram um estudo com objetivo, de avaliar a capacidade de 

deglutição dos pacientes com DP e correlacionar o desempenho da deglutição com as variáveis 

da doença, como: duração, estadiamento, gravidade e cognição. Participaram do estudo 100 

pacientes com DP (70 homens e 30 mulheres) em tratamento no Instituto de Neurologia de 

Madras, Hospital Geral do Governo Rajiv Gandhi, Chennai, entre janeiro e maio de 2012. 

Todos tinham entre 50 e 70 anos com descrição do estágio, duração e gravidade variados de 

DP. O grupo controle pareado por idade e sexo, composto por 100 participantes (70 homens e 

30 mulheres) foi selecionado e sua capacidade de deglutição foi registrada. O teste da deglutição 

foi realizado no período da manhã entre 8h e 10h. O tempo de deglutição foi medido a partir da 

retenção de água na boca para evitar os efeitos da bradicinesia. Os pacientes foram orientados 

a engolir a água (150 ml) na velocidade normal e parar somente após a conclusão do ato. O 

processo de deglutição foi avaliado em três categorias: velocidade de deglutição (ml/s), volume 

de deglutição (ml/deglutição) e duração da deglutição (s/deglutição). A velocidade média de 

deglutição (27,48 ml/s), volume de deglutição (28,5 ml/s) e duração de deglutição (1,05 

s/deglutição) foram estabelecidas pelo grupo controle. Os pacientes com DP apresentaram 

dados estatisticamente significativos como: diminuição da velocidade de deglutição (7,15 ml/s 

em homens e 6,61 ml/s em mulheres), diminuição do volume de deglutição (14,59 

ml/deglutição e 14 ml/deglutição em mulheres) e aumento da duração da deglutição (2,37 

s/deglutição e 2,42 s/engolir) quando comparados aos controles de mesma idade. A conclusão 

do teste da água por si só não exclui dificuldade para engolir. A maioria dos pacientes com DP 

não apresentava consciência de seu problema de deglutição, uma vez que faziam ajustes por 

conta própria na forma de beber pequenos goles frequentes, adotando uma postura adaptada 

durante a deglutição para evitar engasgos. Os autores concluíram que o teste de deglutição de 

água é um teste simples à beira do leito, realizado em 5 minutos e é muito útil na identificação 

de distúrbios de deglutição no início da DP. O teste permite em pacientes com DP permite 

identificar a disfagia precocemente e tomar as medidas adequadas para prevenir as 

complicações (KANNA; BHANU, 2014). 

Monteiro; Machado; Pinho; Sampaio; Nóbrega e Melo, 2014 realizaram um estudo com 

objetivo de investigar se há associação entre o comprometimento pulmonar e a disfunção da 

deglutição em pacientes com DP. Participaram do estudo 35 pacientes com atendidos na 

unidade de distúrbios do movimento de uma Universidade Federal do Nordeste, Brasil, de 

janeiro de 2010 a setembro de 2011. Todos receberam diagnóstico de DP de acordo com o 

Banco de Cérebro do Reino Unido critérios: estágios I – III de Hoehn e Yahr e não atendiam 
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aos critérios de exclusão do estudo. Além disso, os pacientes estavam sob algum tipo de terapia 

dopaminérgica com doses estáveis por pelo menos 6 meses. Os indivíduos do grupo controle 

foram recrutados entre os cuidadores de pacientes saudáveis. Para excluir o comprometimento 

cognitivo, todos responderam o Mini-Mental Status Examination (MEEM), com um ponto de 

corte ajustado para o nível educacional. As avaliações da deglutição foram feitas com o 

procedimento de deglutição de bário modificado por videofluoroscopia, o nível de significância 

considerado foi de 95% (p < 0,05). Os escores de penetração-aspiração (escores P / A) foram 

graduados de acordo com a escala de Rosenbek, variando de 1 (deglutição normal) a 8 

(aspiração silenciosa). Dos 35 pacientes, (40%) apresentaram queixas de deglutição. Destes, 6 

pacientes apresentaram resultados videofluoroscópicos anormais. Dentre os pacientes sem 

queixas de deglutição, 22% apresentaram penetração nas vias aéreas, medida por meio de 

avaliações videofluoroscópicas. Segundo a escala de Rosenbek para P / A, em 20% dos 

pacientes com DP o material entrou nas vias aéreas e em 7% houve contato com as pregas 

vocais, mesmo em indivíduos sem queixas de deglutição. Porém, houve uma limpeza eficiente 

com deglutição de resíduos em quase todos os pacientes. Nenhuma penetração / aspiração foi 

detectada entre os controles. Os parâmetros respiratórios estavam abaixo dos valores normais 

previstos em pacientes com DP quando comparados aos controles saudáveis. Os autores 

concluíram que existe uma associação entre disfunção pulmonar e comprometimento da 

deglutição em pacientes com DP nos estágios I-III de H&Y, e que mesmo pacientes sem queixas 

de deglutição, o comprometimento respiratório pode ser detectado (MONTEIRO et al., 2014b). 

Schilling; Hilbig e Cardoso, 2014 realizaram um estudo com objetivo de estabelecer o 

perfil fonoaudiológico dos sujeitos portadores da doença de Parkinson (DP) e correlacioná-los 

à qualidade de vida. Participaram do estudo 12 indivíduos (4 homens e 8 mulheres) com idade 

entre 39 e 75 anos de idade e tempo de diagnóstico variando entre um e treze anos. Sete 

encontravam-se no estágio 2, um no estágio 2,5 e quatro no estágio 3 da escala de Hoehn e 

Yahr. Todos os participantes foram submetidos à avaliação fonoaudiológica conforme a 

proposta de Palermo et al. (2009), Parkinson’s Disease Questionnaire e Miniexame do Estado 

Mental (MEEM). A deglutição foi avaliada por meio da presença ou ausência dos reflexos 

protetivos (tosse voluntária e pigarreio), cliques da deglutição (avaliado pela ausculta cervical), 

salivação, xerostomia, tosse, globus faríngeo ou algia. Foram verificadas as consistências 

ingeridas, se houve modificação ou retirada de algum alimento nos últimos tempos. Houve 

alteração dos tempos máximos fonatórios, respiração, voz, olfato, articulação e deglutição. Um 

participante apresentou alteração para com as consistências ingeridas (dificuldade na 
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alimentação com sólidos), diminuindo a ingestão de alimentos nessa consistência. Os demais 

ingeriam os três tipos de consistências e quatro participantes apresentaram transtorno da 

deglutição. As autoras concluíram que as alterações fonoaudiológicas que se destacaram nos 

portadores da DP envolveram aspectos de voz, respiração, deglutição, olfato e disartria, 

impactando na qualidade de vida (SCHILLING; HILBIG; CARDOSO, 2014). 

Monteiro; Coriolano; Belo e Lins, 2014 fizeram uma revisão sistemática acerca da 

relação entre disfagia e os tipos clínicos (sintoma predominante) na doença de Parkinson, 

abordando secundariamente a influência da Levodopa na deglutição desses pacientes. A revisão 

foi conduzida pela seguinte questão: Qual a relação entre a disfagia e os tipos clínicos na 

Doença de Parkinson? Três pesquisadores realizaram a busca de dados de forma independente 

e cega. Um quarto pesquisador foi consultado durante as eventuais dúvidas e realizou a revisão. 

Incluíram estudos experimentais com seres humanos, de ambos os gêneros, cuja amostra fosse 

constituída de indivíduos adultos, com diagnóstico clínico de doença de Parkinson idiopática e 

que fizessem uso de medicação para os sintomas motores da patologia. Os artigos selecionados 

não fizeram uma relação clara entre a disfagia e os sintomas clássicos da doença de Parkinson, 

entretanto demonstram resultados que apontam para uma melhora da deglutição após levodopa 

em alguns pacientes. Os autores concluíram que para responder à pergunta inicial novos estudos 

são necessários (MONTEIRO et al., 2014a). 

Luchesi; Kitamura e Mourão, 2015 realizaram um estudo com objetivo de descrever o 

tratamento da deglutição e a investigação de fatores associados com a funcionalidade da 

deglutição em uma série de casos de pacientes com doença de Parkinson (DP). Foram avaliados 

24 pacientes (16 homens e 08 mulheres) disfágicos com DP idiopática, em levodopaterapia 

exclusiva e/ou associada a outras medicações parkinsonianas que foram observados por um 

período de cinco anos (2006-2011). Todos os pacientes foram submetidos à avaliação de 

deglutição, classificação da funcionalidade da deglutição por meio da Functional Oral Intake 

Scale (FOIS) e intervenção fonoaudiológica terapêutica trimestrais caracterizado por manobras 

compensatórias. As manobras mais indicadas na terapia foram: queixo para baixo, mudança na 

consistência e no efeito do bolo, exercícios para força e mobilidade de língua, deglutições 

múltiplas e exercícios vocais. No período do estudo, dez pacientes melhoraram, cinco 

mantiveram e nove pioraram a funcionalidade da deglutição. As autoras concluíram que são 

necessários estudos futuros acerca da eficácia dos métodos de intervenção na deglutição de 

pacientes com DP, e houve melhora na funcionalidade da deglutição dos participantes nos dez 

primeiros meses da pesquisa (LUCHESI KF, KITAMURA S, 2015). 
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Fasano; Visanji; Liu; Lang; Pfeiffer e Shulman, 2015 realizaram um estudo de revisão 

do conhecimento do envolvimento gastrointestinal na doença de Parkinson. Inicialmente, 

avaliaram o crescente corpo de evidências experimentais que sustentam a hipótese de que o 

trato gastrointestinal pode ser o local de início da doença de Parkinson, juntamente com 

evidências para o uso potencial de deposição de α-sinucleína gastrointestinal (da glândula 

submandibular ao apêndice e cólon) como um biomarcador diagnóstico. Em segundo lugar, 

discutiram o efeito da disfunção gastrointestinal sobre os sintomas clínicos, incluindo 

dificuldades orais, problemas de deglutição e constipação. Além disso, revisaram as evidências 

que descrevem o efeito deletério do supercrescimento bacteriano do intestino delgado (SIBO) 

e da infecção por Helicobacter pylorina absorção de drogas antiparkinsonianas e os efeitos 

potenciais acerca das alterações fisiopatológicas em pacientes com doença de Parkinson e 

flutuações motoras. Devido ao papel substancial do sistema gastrointestinal na doença de 

Parkinson, o estudo considerou que a avaliação e o tratamento completos da disfunção 

gastrointestinal em pacientes com a doença são essenciais. A compreensão do papel central do 

sistema gastrointestinal na fisiopatologia e, possivelmente, também a causa da doença de 

Parkinson, cresceu na última década. Os autores concluíram que houve progresso no 

desenvolvimento de tratamentos eficazes para a disfunção gastrointestinal nesses pacientes, 

todavia, são necessários tratamentos mais eficazes para disfagia. A disfagia orofaríngea e 

esofágica são frequentemente relatadas em pacientes com doença de Parkinson, sua prevalência 

varia de 9% a 77% (tabela). Em uma metánalise, a prevalência combinada foi estimada em 35% 

para disfagia orofaríngea subjetiva; no entanto, como muitos pacientes desconhecem os 

sintomas, os testes objetivos resultaram em uma prevalência maior de 82%. Na DP, a disfagia 

orofaríngea é frequentemente atribuída à bradicinesia e rigidez secundária à disfunção dos 

gânglios da base. No entanto, a neuroimagem funcional mostrou hipometabolismo na área 

motora suplementar e no córtex cingulado anterior nesses pacientes; mecanismos periféricos, 

incluindo nervos faríngeos motores e sensoriais, também podem desempenhar um papel na 

disfagia orofaríngea. (FASANO et al., 2015). 

Estudos dos transtornos da deglutição: 

Transtornos da deglutição: 

Estudos Pacientes com doença de 

Parkinson 

Grupo Controle 

Edwards e cols. 52% (n = 94) 6% (n = 50) 

Edwards e cols. 77% (n = 13) 14% (n = 7) 
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Fonte: Fasano et. Al., 2015 

Legenda: * Estágio inicial da doença, pacientes virgens de tratamento. 

Ayres; Rieder; Schuh e Olchik, 2016 realizaram um estudo com objetivo de avaliar a 

qualidade de vida em indivíduos com DP antes e após o tratamento fonoaudiológico. Na 

amostra final, foram avaliados 10 indivíduos (08 homens e 02 mulheres), com idade média (DP) 

de 62,2 (11,3) anos, escolaridade média de 7,5 (4,3) anos e tempo médio de doença de 10,7 

(4,7) anos. Trinta por cento dos pacientes eram apresentaram estágio 2 Hoehn e Yahr (H&Y), 

50% estágio 3 H&Y e 20% estágio 4 H&Y. O programa era composto por quatro sessões 

individuais de terapia, em cada sessão os pacientes eram orientados a respeito da alimentação 

e manobras posturais. Antes e depois da terapia, todos foram submetidos a avaliações que 

incluíram a aplicação da Quality of Life in Swallowing. Disorders (SWAL-QOL) (ferramenta 

que monitora a eficácia da reabilitação do ponto de vista do paciente), avaliando a qualidade de 

vida (QV) relacionada à deglutição. As pontuações médias para todos os domínios do SWAL-

QOL aumentaram após o período de intervenção. A disfagia é um sintoma comum na doença 

de Parkinson (DP) e pode ocorrer em qualquer estágio do curso da doença. Estima-se que até 

80% dos pacientes com DP em estágio inicial apresentam disfagia orofaríngea. Em estágios 

avançados, a incidência pode chegar a 95%. Na avaliação da deglutição, quanto aos sinais e 

sintomas de disfagia, houve redução significativa após a terapia fonoaudiológica para ambas as 

consistências, sólida (p <0,001) e líquida (p = 0,022). Observaram modificações positivas nas 

queixas relacionadas à disfagia independentemente do gênero, idade, escolaridade e pontuação 

de H&Y. O estágio da doença foi a única variável que interferiu na QV. Assim, quanto mais 

precoce for o estágio de DP, melhor será a QV após a terapia. Os autores concluíram que ao 

disfagia impacta na qualidade de vida de pacientes com DP, os prejuízos nas fases preparatória 

e oral interferem na comunicação oral (AYRES et al., 2016). 

Clarke e cols. 30% (n = 64 4% (n = 80) 

Siddiqui e cols. 30% (n = 44) 8% (n = 24) 

Verbaan e cols. 55% (n = 420) 19% (n = 150) 

Kim e cols.  13% (n = 23) 0% (n = 23) † 

Yu e cols.  28% (n = 90) 21% (n = 270) † 

Muller e cols.  19% (n = 207) 6% (n = 175) 

Damian e cols.  53% (n = 60) 22% (n = 290) 

Picillo e cols.*  9% (n = 200) 3% (n = 96) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474442215000071#tbl1fn2
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474442215000071#tbl1fn2
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Ayres; Jacinto-Scudeiro e Olchik, 2017 realizaram uma revisão sistemática da 

sistemática da literatura que trata das avaliações clínicas não instrumentais disponíveis para 

rastreio e avaliação da disfagia em indivíduos com DP. A revisão foi subsidiada pela seguinte 

pergunta: “Quais são as avaliações não instrumentais disponíveis para rastreio e avaliação 

clínica da deglutição na doença de Parkinson?”. Os critérios de seleção: artigos em inglês, 

português e espanhol, publicados no período de janeiro de 2006 a julho de 2016. Foram 

encontrados 846 artigos e após consideração dos critérios de inclusão/exclusão, além da análise 

do juiz, somente 4 estudos foram analisados. Após análise dos artigos, nos quais foram 

utilizados 4 instrumentos diferentes, verificou-se a existência apenas de questionários de 

autopercepção da deglutição para avaliação da disfagia em pacientes com DP. Nesta população, 

a disfagia pode ser subclínica ou assintomática. E mesmo com a presença de sinais clínicos, os 

pacientes se adéquam a eles, porque acreditam que é uma consequência natural da progressão 

da doença. Como exemplos destas adaptações, observam-se: diminuição do tamanho do bolo 

alimentar, mudança de consistência alimentar e exclusão de alimentos que ocasionam maior 

dificuldade na alimentação. A deterioração cognitiva ou problemas sensoriais também 

impedem a autopercepção dos sintomas da disfagia. Esses fatores enfatizam a necessidade de 

uma abordagem clínica proativa da disfagia. Assim, os instrumentos de autopercepção da 

disfagia não são sensíveis para essa população. Não houve nenhum instrumento que realizou 

avaliação clínica da disfagia com oferta de alimentos. As autoras concluíram que o estudo 

averiguou a necessidade de criação de protocolos rápidos e sensíveis para rastreio e avaliação 

da disfagia e que não utilizem somente a autopercepção, uma vez que a prevalência de disfagia 

na doença de Parkinson é alta (variam de 70% a 100%) e poucos pacientes referem queixa de 

deglutição, mesmo mediante presença do sintoma (AYRES; JACINTO-SCUDEIRO; 

OLCHIK, 2017). 

Mamolar; Santamarina Rabanal; Granda Membiela; Fernández Gutiérrez; Sirgo 

Rodríguez e Marcos, 2017 realizaram um estudo com objetivo de identificar e analisar os 

distúrbios da deglutição na doença de Parkinson. A amostra inicial foi composta por 52 sujeitos 

(26 homens e 26 mulheres) com faixa etária entre 34 e 88 anos com doença de Parkinson, 

membros da “Asturias Parkinson Association (APA) em Oviedo, aos quais foi aplicado o teste 

específico para disfagia: Swallowing disturbance questionnaire (SDQ). A amostra final 

selecionada com o SDQ foi composta por 19 participantes (13 homens e 6 mulheres), com idade 

entre 53 e 88 anos. Quanto a DP os participantes foram classificados da seguinte forma: leve: 

1, moderado: 16 e avançado: 2. O estado clínico (Hoehn e Yahr) recebeu, em sua maioria, uma 
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pontuação de 2 e 3. O teste SDQ detectou distúrbios da deglutição em 36,5% dos indivíduos 

com doença de Parkinson. O estudo também apontou que os distúrbios na eficiência e segurança 

da deglutição foram detectados em 94,7% da amostra selecionada. Quanto à eficiência, foram 

encontrados: distúrbios no transporte dos alimentos (89,5%), fechamento labial insuficiente 

(68,4%) e resíduos orais (47,4%), relacionados ao tempo de ingestão. Além disso, foram 

observadas alterações na segurança: resíduos de faringe (52,7%), tosse (47,4%), penetração 

(31,64%), aspiração e diminuição da SaO 2 (5,3%), referentes ao diagnóstico de patologia 

respiratória no ano anterior. Os autores concluíram que os distúrbios de eficiência foram mais 

frequentes que os de segurança, estabelecendo relação com maior tempo de ingestão e 

aparecimento de patologias respiratórias e pneumonias (MAMOLAR ANDRÉS et al., 2017). 

Pagano e colegas, 2018 realizaram um estudo com os seguintes objetivos: investigar se 

a diabetes mellitus está associada à patologia semelhante à de Parkinson em pessoas sem doença 

de Parkinson e avaliar o efeito da diabetes mellitus nos marcadores da patologia de Parkinson 

e na progressão clínica em pacientes virgens de tratamento com doença de Parkinson em estágio 

inicial. Eles confrontaram 25 pacientes com doença de Parkinson e diabetes mellitus a 25 sem 

diabetes mellitus, e 14 pacientes com diabetes mellitus e sem doença de Parkinson a 14 

controles saudáveis. Eles investigaram durante 36 meses na população com doença de 

Parkinson se a presença de diabetes mellitus estava associada a uma progressão motora mais 

rápida ou declínio cognitivo. Dentre os resultados do estudo, constatou-se que a presença de 

diabetes mellitus foi associada a escores motores mais elevados (p <0,01), menor ligação do 

transportador de dopamina no estriado (p <0,05) e níveis mais elevados de proteína tau no LCR 

(p <0,05) em pacientes com doença de Parkinson. Nos pacientes com diabetes, mas sem doença 

de Parkinson, a presença de DM foi associada a menor ligação do transportador de dopamina 

estriatal (p <0,05) e elevada quantidade de proteína tau (p <0,05) e α-sinucleína (p<0,05), níveis 

de LCR em comparação com controles saudáveis. No oque tange a análise de sobrevivência de 

Cox, nos pacientes com DP observaram que a presença de diabetes mellitus associou-se a uma 

progressão motora mais rápida (razão de risco = 4,521, intervalo de confiança de 95% = 1,468–

13,926; p <0,01) e declínio cognitivo (razão de risco = 9,314, intervalo de confiança de 95% = 

1,164–74,519; p <0,05). Os autores concluíram que a diabetes mellitus pode predispor a uma 

patologia semelhante à de Parkinson e, quando presente em pacientes com DP, ela pode induzir 

um fenótipo mais agressivo da doença (PAGANO et al., 2018). 

Mollenhauer e colegas, 2018 realizaram um estudo com os seguintes objetivos: 

investigar a taxa anual de progressão dos sintomas motores e cognitivos e os preditores basais 
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de diferentes modalidades para esta progressão na doença de Parkinson (DP) inicial quando 

comparados com controles saudáveis. O estudo foi composto por 135 pacientes com DP e 109 

indivíduos saudáveis que foram analisados no início e após 24 e 48 meses de estudo. Para 

esboçar a progressão motora e o declínio cognitivo, utilizaram a Escala de Avaliação da Doença 

de Parkinson Unificada da Sociedade de Distúrbios do Movimento, parte III (MDS-UPDRS III) 

e o Mini Exame do Estado Mental (MMSE). A fim de prever a progressão incluíram nas 

variáveis basais os fatores: sociodemográficos, comorbidades, sintomas motores / não motores, 

polissonografia, ressonância magnética e biomarcadores laboratoriais no soro e no LCR. O 

estudo observou que em quatro anos os sintomas pioraram na DP, tendo como preditores de 

pior progressão dos sintomas motores: sexo masculino, queda da pressão arterial ortostática, 

diagnóstico de doença arterial coronariana, hipertensão arterial, ácido úrico sérico elevado e 

cadeia leve de neurofilamento do LCR. No que tange o declínio cognitivo na DP, encontraram 

os seguintes preditores: demasiado consumo de álcool, diagnósticos atuais de diabetes mellitus, 

hipertensão arterial, índice de movimento periódico dos membros elevado durante o sono, 

diminuição do volume do hipocampo por ressonância magnética, níveis basais mais elevados 

de ácido úrico, proteína C reativa, lipoproteína de alta densidade (HDL) colesterol e níveis de 

glicose. Os autores concluíram que os fatores de risco cardiovascular, glicose sanguínea 

desregulada, metabolismo do ácido úrico e inflamação foram identificados como marcadores 

de risco para progressão mais rápida da doença (MOLLENHAUER et al., 2018).  

CK Broadfoot; D. Abur; JD Hooffmeister; CE Stepp e MR Ciucci, 2019 realizaram um 

estudo com o objetivo de descrever que os problemas com a doença de Parkinson (DP) 

apresentam sintomas e variáveis, os achados recentes sugerem que a etiologia da DP se estende 

além do envolvimento apenas dos gânglios da base. A revisão de literatura, analisou a base 

neurofisiológica para alterações da deglutição e da fala na DP, a eficácia de vários tipos de 

tratamentos mediante a avaliação e o manejo dos sintomas. Embora a disfagia na DP seja 

frequentemente considerada como uma complicação do fim da doença, os sinais de disfagia 

orofaríngea e esofágica podem ser observados no início da doença quando medidas objetivas 

são usadas na avaliação (Jones & Ciucci, 2016; Sung et al., 2010; Volonté, Porta, & Comi, 

2002). Avaliações de deglutição realizadas por médicos revelaram que 82% dos participantes 

com DP apresentam sinais de disfagia (Kalf, de Swart, Bloem, & Munneke, 2012). Um dos 

primeiros sinais de disfagia relatados pelo paciente com DP pode ser a salivação excessiva, 

ocorrendo em 56% dos pacientes (Kalf, Swart, Borm, Bloem, & Munneke, 2009). Em uma 

revisão recente, Schapira e colegas ilustraram a progressão longa e gradual da DP, observando 
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que muitas características aparecem até uma década da apresentação dos sintomas motores 

característicos (Schapira et al., 2017). Muitas vezes, essas são características sutis, incluindo 

anosmia, mudanças de humor, disfunção autonômica e podem envolver mudanças na 

comunicação e na deglutição. Os autores concluíram que os sintomas de disfagia e disartria 

hipocinética podem ser indicações precoces de DP, portanto, é fundamental investigar a causa 

dessas alterações (BROADFOOT et al., 2019). 

Cerri, Silvia; Mus, Liudmila; Blandini, Fabio, 2019 realizaram uma revisão científica 

acerca do conhecimento mais recente a respeito das diferenças entre mulheres e homens nas 

características clínicas da DP, fatores de risco da DP, resposta aos tratamentos e mecanismos 

subjacentes à fisiopatologia da doença. O papel do sexo biológico como um fator importante 

no desenvolvimento da DP foi muito discutido na última década, assim como o envelhecimento, 

genética, meio ambiente e estado imunológico. Estudos relataram diferenças relacionadas ao 

sexo nas características epidemiológicas e clínicas na DP, afetando os homens duas vezes mais 

do que as mulheres. As mulheres apresentam taxa de mortalidade mais elevada e uma 

progressão mais rápida da doença. Apresentam sintomas distintos e respondem de maneira 

diferente ao tratamento. Em relação aos sintomas motores, esses iniciam mais tarde nas 

mulheres e os principais são o tremor e a instabilidade postural. Nos homens os que iniciam 

depois são o congelamento de marcha e a flexão frontal. Segundo Martinez-Martin e colegas, 

os sintomas não motores mais graves e mais comuns nas mulheres são: fadiga, depressão, 

pernas inquietas, constipação, dor, perda do paladar ou do cheiro, mudança de peso e suor 

excessivo. Housers e colegas conduziram uma análise e relataram que a mulheres estão mais 

propensas a dor, disfunções gastrointestinais e disfagia. Em outros estudos, os homens são mais 

propensos a salivação grave, piores habilidades cognitivas e progridem mais rápido no estágio 

grave da doença. No que tange as complicações associadas a DP, a mulheres apresentam 

ansiedade mais grave e depressão profunda, já os homens os transtornos de controle de impulso 

e hipersexualidade. O gênero impacta a qualidade de vida de pacientes com DP. O gênero 

feminino se mostrou um preditor negativo funcional e socioemocional para a escala de 

Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde (QVRS, ou HRQoL em inglês, ferramenta 

multidimensional que avalia os domínios físico, psicológico, funcional, e social relacionados 

com a percepção de qualidade de vida afetada pelo impacto da doença e dos tratamentos). No 

gênero masculino afetou o domínio cognição da HrQoL. O urato é um metabólito endógeno de 

purina com antioxidantes e neuroprotetores, e um potencial biomarcador de DP, uma vez que, 

os níveis elevados de urato estão associados a redução de risco e progressão mais lenta na DP 
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em homens, o oposto foi observado em mulheres. Um estudo demonstrou que os indivíduos 

com uma mutação LRRK2 (gene que codifica a quinase 2 de repetição rica em leucina, causa 

genética mais comum da DP) que não desenvolveram DP, apresentavam níveis mais elevados 

de urato do que os indivíduos LRRK2 -PD. Uma meta-análise destacou que portadores da 

variante LRRK2 G2019S são em sua maioria mulheres. Houve diferenças fenotípicas 

dependentes do sexo, o comprometimento cognitivo e depressão foram menos comuns em 

portadores G2019S do sexo masculino em relação ao feminino. Segundo Alcalay e col., a 

ligação entre o status da DP e a redução da atividade da galactosidase alfa (GLA), enzima 

lisossomal codificada por um gene no cromossomo X deve ser dependente do sexo, atinge 

significância apenas entre as mulheres. O gene GAPDH, que codifica uma proteína envolvida 

em processos celulares (metabolismo da glicólise, dano à mitocôndria e autofagia), foi 

identificado com um papel potencial na DP. Ping e col. mostraram que o polimorfismo 

rs1136666 de GAPDH eleva o risco de DP em homens mais velhos. O estudo concluiu que o 

aumento das evidências experimentais e clínicas apoia a ideia de que a DP difere entre mulheres 

e homens. Eles vivenciam a doença de maneira diferente e diferentes mecanismos parecem estar 

envolvidos na patogênese da doença (CERRI; MUS; BLANDINI, 2019). 

Figura 01: Diferenças na sintomatologia de DP e fatores de risco entre mulheres e homens. 

 

Fonte: Cerri, Mus, Blandini, 2019 
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Ronald F. Pfeiffer, 2020 realizou uma revisão de literatura a respeito da disfunção 

autonômica na doença de Parkinson, como um aspecto importante da disfunção não motora, 

uma vez que, em qualquer estágio da doença podem surgir quadros de anormalidades 

cardiovasculares, gastrointestinais, urinárias, sexuais e termorregulatórias. A disfunção 

cardiovascular pode ser identificada por lesões pré-ganglionares (insuficiência barorreflexa) e 

pós-ganglionares (denervação simpática), a associação dessas, em indivíduos com DP provoca 

a hipotensão ortostática neurogênica (nOH), hipertensão supina e hipotensão pós-prandial. 

Segundo o estudo de Edwards e colegas (1991) foram encontradas em pacientes com DP as 

seguintes características da disfunção GI: características da disfunção GI em DP: excesso 

salivar, dificuldade de engolir, náusea (devido ao esvaziamento gástrico prejudicado), 

constipação e disfunção defecatória. No que tange a disfagia, a meta-análise realizada por Kalf 

e colegas, estimou as seguintes prevalências combinadas: 35% para disfagia subjetiva e 82% 

para disfagia objetiva, ou seja, os pacientes com DP não sabem que sua deglutição está 

prejudicada. Sendo assim, ela pode desenvolver no início da doença, mas está mais presente 

nos pacientes em estágio avançado. As disfunções urinárias na DP ocorrem devido as alterações 

neurodegenerativas dentro dos gânglios da base e a diminuição da função dopaminérgica, o que 

resulta na desinibição do reflexo miccional. Causando a hiperatividade do detrusor, um 

problema urinário que aumenta a frequência urinária e a noctúria, sensação de plenitude vesical 

e necessidade de urinar antes do correto enchimento da bexiga. Em relação a disfunção sexual, 

estudos relataram que ela está presente nos pacientes com DP. A diminuição do interesse sexual 

é maior nas mulheres (71%) em relação aos homens (44%). Aproximadamente 79% dos homens 

com DP desenvolveram disfunção erétil. Outro aspecto da disfunção autonômica na DP é a 

disfunção termorregulatória. A hiperidrose (sudorese noturna) pode ocorrer em qualquer 

momento do curso da doença, bem como anteceder as características motoras em mais de uma 

década. Pacientes com DP podem sentir sensação de frio nas regiões distais das pernas, 

acompanhada de dor e dificuldade de locomoção ou sensação de calor/queimação no tronco e 

extremidades proximais. O estudo concluiu que a disfunção autonômica pode ocorrer em 

qualquer fase da doença ou preceder os sintomas motores clássicos da DP. Os pacientes não 

relatam as disfunções autonômicas por não reconhecerem os sintomas ou por constrangimento 

(PFEIFFER, 2020). 
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Métodos 
 

Base de dados 

Foi selecionada uma base de dados coletada de um estudo clínico e prospectivo 

aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP/EPM sob o 

protocolo número (CAE 69890117.6.0000.5505; pareceres 2.335.819 e Projeto CEP/UNIFESP 

n: 0661/2017 -parecer final). Todos os participantes da pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE. 

 

Metodologia 

A amostra foi composta por dois grupos. Um grupo experimental (GE) composto por 70 

indivíduos (39 homens e 31 mulheres, com faixa etária entre 56 e 82 anos), diagnosticados com 

Doença de Parkinson Idiopática conforme os critérios do Banco de Cérebros da Sociedade de 

Parkinson do Reino Unido (Gibb,1988) com medicação estável, que buscaram atendimento 

multidisciplinar para o tratamento da doença de Parkinson na Associação Brasil Parkinson 

(ABP) São Paulo SP, sem atendimento prévio no serviço de Fonoaudiologia. E, um grupo 

controle (CG) composto por 80 indivíduos (23homens e 57 mulheres, com faixa etária entre 63 

e 97 anos) do Ambulatório de Prevenção da Disciplina de Geriatria e Gerontologia da 

Universidade Federal de São Paulo, que não apresentassem queixas relacionadas à deglutição 

ou diagnóstico prévio de disfagia (ZANATO, 2019). 

Figura 02: Organograma da distribuição da casuística 

 

Fonte: Zanato, 2019 

Para análise estatística do presente estudo, utilizou-se a amostra do Grupo Questionários 

Parkinson N=70. 
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Critérios de Inclusão: 

a) Grupo Parkinson: 

Foram incluídos protocolos que continham todas as informações de pacientes idosos 

com diagnóstico prévio de Doença de Parkinson, que estivessem em acompanhamento médico 

e estáveis em diferentes níveis descritos da doença pela escala Hoehn e Yahr (H&Y), que 

buscaram atendimento multidisciplinar em uma instituição. 

b) Grupo Controle: 

Foram incluídos indivíduos idosos sem diagnóstico de doenças neurodegenerativas 

prévias, idosos ativos, não sedentários e que realizassem atividade física pelo menos três vezes 

por semana, seguindo o critério de inclusão do Ambulatório de Prevenção da Disciplina de 

Geriatria e Gerontologia; sem queixas relacionadas à deglutição e/ou diagnóstico de disfagia 

ou ter realizado fonoterapia prévia. 

c) Critérios de Exclusão Grupo Parkinson e Grupo Controle 

Foram excluídos os protocolos dos pacientes não colaborativos, com diagnóstico de 

demência ou transtorno cognitivo que impossibilitasse a aplicação dos questionários e a 

compreensão das orientações, ou aqueles que realizaram tratamento fonoaudiológico prévio. 

Todos os indivíduos da amostra realizaram os seguintes procedimentos: 

Anamnese; 

Avaliação da Escala Hoehn e Yehar – Degree of Disability Scale; 

Mini Exame do Estado Mental – MEEM; 

Eating Assessment Tool – EAT – 10; 

 

I. A anamnese foi composta por: 

1.  Dados de identificação pessoal: nome, sexo, idade, endereço, telefone, 

escolaridade; 

2. Medicamentos utilizados; 

3. Dados de saúde geral; 
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Exclusivamente para o Grupo Parkinson foi avaliado o estágio da Doença de 

Parkinson pela escala de incapacidade de Hoehn e Yahr. 

 

II. Escala Hoehn e Yahr – Degree of Disability Scale 

A Escala de Hoehn e Yahr foi desenvolvida em 1967, trata-se de uma escala prática e 

rápida com o objetivo de indicar o estado geral do paciente. Em sua forma original, compreende 

cinco estágios de classificação para avaliar a severidade da DP e abrange, essencialmente, 

medidas globais de sinais e sintomas que permitem classificar o indivíduo quanto ao nível de 

incapacidade. Os sinais e sintomas incluem instabilidade postural, rigidez, tremor e 

bradicinesia. Os pacientes classificados nos estágios I, II e III apresentam incapacidade leve a 

moderada, enquanto os que estão nos estágios IV e V apresentam incapacidade mais grave. 

Uma versão modificada da H&Y foi desenvolvida mais recentemente e inclui estágios 

intermediários (Shenkman et al 2001; Horta, 1996). Todos os pacientes com DP foram 

avaliados por uma fisioterapeuta, especialista em Distúrbios do Movimento, para avaliar em 

qual estágio da DP cada participante da pesquisa estava no momento da aplicação dos 

questionários. 

 

III. Mini Exame de Estado Mental - MEEM 

Desenvolvido por Folstein, Folstein e Mc Hugh 1975, trata-se de um instrumento de 

rastreio, sendo um dos mais utilizados para a identificação de risco de demência no mundo. 

Verifica a integridade de funções cognitivas de maneira simples e rápida, avaliando, em suas 

11 tarefas, as seguintes funções: orientação temporal e espacial, memória, atenção, cálculo, 

linguagem e praxia construtiva. O MEEM inclui 11 itens, dividido em 2 seções. A primeira 

exige respostas verbais a questões de orientação, memória e atenção, a segunda leitura e escrita 

e cobre habilidades de nomeação, seguir comandos verbais e escritas, escrever uma frase e 

copiar um desenho (polígonos).Adotamos a mediana proposta por (Brucki et al.,2003), ou seja, 

20 pontos para analfabetos; 25 pontos para pessoas com escolaridade de 1 a 4 anos; 26,5 para 

5 a 8 anos; 28 para aqueles com 9 a 11 anos e 29 para mais de 11 anos, considerando a 

recomendação de utilização dos escores de cortes mais elevados, dos propostos inicialmente 

por Bertolucci,1994). 
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Eating Assessment Tool -EAT-10 

O questionário Eating Assessment Tool -EAT-10 (Gonçalves, Remaili e Behlau 2013), 

foi desenvolvido para uso como um instrumento robusto de autoavaliação do risco de disfagia. 

O instrumento apresenta 10 questões, de formulação fácil e simples e fornece informações 

quanto à funcionalidade, impacto emocional e sintomas físicos que um problema de deglutição 

pode acarretar a vida de um indivíduo. O instrumento tem uma nota de corte de três pontos, a 

mesma considerada neste estudo, para identificar o possível risco de disfagia. 

 

Análise Estatística 

Os dados foram previamente analisados conforme sua natureza: sendo calculadas 

tabelas de frequências para variáveis qualitativas e medidas resumo (média, mediana, desvio 

padrão, quartis) para variáveis quantitativas. Na busca por padrões e tendências foram 

construídos gráficos de barras, pontos, entre outros, que são ferramentas de visualização de 

dados. A visualização de dados é uma maneira acessível de ver e entender exceções, tendências 

e padrões nos dados. 

Linguagem de programação R 

O software utilizado nas análises dos dados foi o R. R (R Core Team. R: A Language 

and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, 

2016) que se trata de uma linguagem de programação livre e de alto nível para a criação de 

gráficos e análises estatísticas. O software pode ser utilizado em várias plataformas (Windows, 

Linux e MacOS) e ser baixado pelo “Comprehensive R Archive Network” (CRAN) 

(http://cran.r-project.org). O Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) a ser utilizada para 

programação da análise e visualização dos dados será o RStudio, um software livre para 

linguagem R. O RStudio inclui o console, editor de sintaxe que suporta a execução imediata do 

código, ferramentas gráficas, depurador, entre outras funcionalidades (R CORE TEAM. R: A 

LANGUAGE AND ENVIRONMENT FOR STATISTICAL COMPUTING. R 

FOUNDATION FOR STATISTICAL COMPUTING. VIENNA , 2016). Está disponível para 

as plataformas Windows, Linux e MacOS, podendo ser baixado pelo site 

https://www.rstudio.com/. 

 

 

http://cran.r-project.org/
https://www.rstudio.com/
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Resultados  
 

Na Tabela 01 observou-se que 39 (55,7%) dos 70 participantes da amostra eram do sexo 

masculino, sendo que ao relacionar o sexo com o estágio da DP as mulheres eram maioria no 

estágio 1,5 e no estágio 3. Ao relacionar a idade com o estágio da DP observou-se que a maioria 

dos participantes tinham em média 76 (70, 82) anos e encontravam-se no estágio 3. 

Tabela 01: Características gerais da amostra 

Estágio 1, N = 4 1.5, N = 3 2, N = 20 3, N = 26 4, N = 14 5, N = 3 

F 2 (50%) 2 (67%) 5 (25%) 14 (54%) 7 (50%) 1 (33%) 

M 2 (50%) 1 (33%) 15 (75%) 12 (46%) 7 (50%) 2 (67%) 

Idade 68 (66, 73) 71 (56, 75) 64 (61, 75) 76 (70, 82) 74 (62, 81) 80 (79, 82) 

 

Na Tabela 02, ao relacionar os medicamentos mais usados entre os pacientes com DP e 

os do grupo controle, identificou-se que, com exceção dos medicamentos exclusivos para o 

tratamento da DP (prolopa, mantidan e sifrol), ambos os grupos apresentam em comum o uso 

de medicamentos para tratar ou controlar: triglicérides; HAS, diabetes mellitus; 

hipoparatireoidismo/ osteomalácia/ osteoporose e cardiopatias. 

Tabela 02: Os dez medicamentos mais usados em cada grupo 

Medicamento_DP Grupo DP Medicamento_Co Grupo Controle 

*Prolopa 63 Sinvastatina 28 

*Mantidan 17 Omeprazol 19 

*Sifrol 16 Enalapril 17 

Enalapril 11 Cálcio 11 

Sinvastatina 10 AAS 10 

Metiformina 8 Losartana 13 

Losartana 8 Alendronato 8 

Glifage 7 Metiformina 8 

Cálcio 6 Puran 8 

AAS 6 Vitamina D 8 
*Medicamentos para tratamento de Doença de Parkinson 
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Gráfico 01: Dez medicamentos mais utilizados em cada grupo do estudo 

 

Fonte: Maurer, E. (2021) 

 

Ao analisar os dados, na Tabela 03 verificou-se nas questões 01, 02, 03, 06 e 10 do 

EAT-10, 90% ou mais dos entrevistados responderam que essas afirmativas não são um 

problema para eles. Observou-se também que em todas as perguntas, mais de 70% dos 

indivíduos pontuaram 0, ou seja, que não apresentam problema para deglutir. 

Tabela 03: Resultados da aplicação do EAT-10 por pergunta 

0 = não é um problema 4= é um problema muito grande 

 

EAT10 1: Meu problema para engolir me faz perder peso. 

     Pontuação                                                  N    % 

0 63 (90) 

1 1 (1.4) 

2 2 (2.9) 

3 2 (2.9) 

4 2 (2.9) 

 

EAT10 2: Meu problema para engolir não me deixa comer for a de casa. 

0 63 (90) 

2 1 (1.4) 

3 2 (2.9) 

4 4 (5.7) 
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EAT10 3: Preciso fazer força para beber líquidos. 

0 67 (96) 

1 1 (1.4) 

3 1 (1.4) 

4 1 (1.4) 

 

EAT10 4: Preciso fazer força para engolir comida (sólidos). 

0 60 (86) 

1 2 (2.9) 

2 2 (2.9) 

3 3 (4.3) 

4 3 (4.3) 

 

EAT10 5: Preciso fazer força para engolir remédios. 

0 60 (86) 

1 2 (2.9) 

3 4 (5.7) 

4 4 (5.7) 

 

EAT10 6: Dói para engolir. 

0 67 (96) 

2 2 (2.9) 

3 1 (1.4) 

 

EAT10 7: Meu problema para engolir tira o prazer de comer. 

0 61 (87) 

2 2 (2.9) 

3 5 (7.1) 

4 2 (2.9) 

 

EAT10 8: Fico com comida presa/entalada na garganta. 

0 55 (79) 

1 2 (2.9) 

2 6 (8.6) 

3 4 (5.7) 

4 3 (4.3) 

 

EAT10 9: Eu tusso quando como. 

0 55 (79) 

1 2 (2.9) 

2 3 (4.3) 

3 5 (7.1) 

4 5 (7.1) 

 

EAT10 10: Engolir me deixa estressado. 

0 63 (90) 

2 2 (2.9) 

3 3 (4.3) 

4 2 (2.9) 
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Na Tabela 04 observou-se que todos os pacientes com estágio 1 responderam 0(zero) 

para as 10 afirmações do EAT-10. Os pacientes que se encontravam no estágio 1,5 responderam 

0 (zero) em 09 afirmações, a exceção foi a pergunta 08 (fico com comida presa/entalada na 

garganta). Os pacientes no estágio 2 responderam 0(zero) em oito afirmações, as exceções 

foram as perguntas 05 (preciso fazer força para engolir remédios) e 08. Mais de 90% dos 

pacientes do estágio 3 responderam 0(zero) para as afirmativas 03 (preciso fazer força para 

engolir líquidos) e 06 (dói para engolir). Mais de 90% dos pacientes do estágio 4 responderam 

0 (zero) para as afirmativas 03, 04 (preciso fazer força para engolir comida/sólidos), 05 e 06. 

Apenas na afirmativa 06, 100% dos pacientes do estágio 5 responderam 0 (zero) para a questão. 

Assim, a afirmativa 06 foi a única em que mais de 90% dos participantes do estudo responderam 

0(zero), isto é, não relataram dor para engolir. 

Tabela 04: Relação entre as respostas do EAT-10 e o estágio da DP Hoehn & Yahr (H&Y) 

Estágio 1, N = 4 1.5, N = 3 2, N = 20 3, N = 26 4, N = 14 5, N = 3 

 

EAT10 1: Meu problema para engolir me faz perder peso. 

                       N   %  N   %  N   %   N   %              N   %               N   % 

0 4 (100) 3 (100) 19 (95) 23 (88) 12 (86) 2 (67) 

1 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (7.1) 0 (0) 

2 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3.8) 1 (7.1) 0 (0) 

3 0 (0) 0 (0) 1 (5.0) 1 (3.8) 0 (0) 0 (0) 

4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3.8) 0 (0) 1 (33) 

 

EAT10 2: Meu problema para engolir não me deixa comer for a de casa. 

0 4 (100) 3 (100) 20 (100) 23 (88) 11 (79) 2 (67) 

2 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3.8) 0 (0) 0 (0) 

3 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (7.1) 1 (33) 

4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (7.7) 2 (14) 0 (0) 

 

EAT10 3: Preciso fazer força para beber líquidos. 

0 4 (100) 3 (100) 19 (95) 25 (96) 14 (100) 2 (67) 

1 0 (0) 0 (0) 1 (5.0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

3 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (33) 

4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3.8) 0 (0) 0 (0) 

 

EAT10 4: Preciso fazer força para engolir comida (sólidos). 

0 4 (100) 3 (100) 18 (90) 20 (77) 13 (93) 2 (67) 

1 0 (0) 0 (0) 2 (10) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

2 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (7.7) 0 (0) 0 (0) 

3 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (7.7) 0 (0) 1 (33) 

4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (7.7) 1 (7.1) 0 (0) 

 

EAT10 5: Preciso fazer força para engolir remédios. 

0 4 (100) 3 (100) 17 (85) 22 (85) 13 (93) 1 (33) 
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1 0 (0) 0 (0) 2 (10) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

3 0 (0) 0 (0) 1 (5.0) 2 (7.7) 0 (0) 1 (33) 

4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (7.7) 1 (7.1) 1 (33) 

 

EAT10 6: Dói para engolir. 

0 4 (100) 3 (100) 19 (95) 25 (96) 13 (93) 3 (100) 

2 0 (0) 0 (0) 1 (5.0) 0 (0) 1 (7.1) 0 (0) 

3 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3.8) 0 (0) 0 (0) 

 

EAT10 7: Meu problema para engolir tira o prazer de comer. 

0 4 (100) 3 (100) 19 (95) 21 (81) 12 (86) 2 (67) 

2 0 (0) 0 (0) 1 (5.0) 1 (3.8) 0 (0) 0 (0) 

3 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (7.7) 2 (14) 1 (33) 

4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (7.7) 0 (0) 0 (0) 

 

EAT10 8: Fico com comida presa/entalada na garganta. 

0 4 (100) 1 (33) 17 (85) 23 (88) 9 (64) 1 (33) 

1 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3.8) 0 (0) 1 (33) 

2 0 (0) 0 (0) 2 (10) 2 (7.7) 2 (14) 0 (0) 

3 0 (0) 1 (33) 0 (0) 0 (0) 2 (14) 1 (33) 

4 0 (0) 1 (33) 1 (5.0) 0 (0) 1 (7.1) 0 (0) 

 

EAT10 9: Eu tusso quando como. 

0 4 (100) 3 (100) 18 (90) 19 (73) 11 (79) 0 (0) 

1 0 (0) 0 (0) 1 (5.0) 1 (3.8) 0 (0) 0 (0) 

2 0 (0) 0 (0) 1 (5.0) 1 (3.8) 0 (0) 1 (33) 

3 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (12) 1 (7.1) 1 (33) 

4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (7.7) 2 (14) 1 (33) 

 

EAT10 10: Engolir me deixa estressado. 

0 4 (100) 3 (100) 19 (95) 23 (88) 12 (86) 2 (67) 

2 0 (0) 0 (0) 1 (5.0) 0 (0) 0 (0) 1 (33) 

3 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3.8) 2 (14) 0 (0) 

4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (7.7) 0 (0) 0 (0) 

 

Na Tabela 05, o presente estudo constatou que dos 70 indivíduos da amostra, 22 

(31,45%) obtiveram escore igual ou maior que 3 no protocolo EAT-10. Dentre esses, 

encontram-se todos os estágios da DP, exceto o 01, de acordo com a escala de Hoehn e Yahr 

(H&Y).  

Tabela 05 Relação entre o escore do EAT-10 e o estágio da DP Hoehn & Yahr (H&Y) 

Total EAT-10 Estágio PKS Frequência Absoluta Frequência Relativa 

0 1.0 4 9.756098 

0 1.5 1 2.439024 

0 2.0 13 31.707317 

0 3.0 15 36.585366 

0 4.0 8 19.512195 
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1 2.0 1 50.000000 

1 3.0 1 50.000000 

2 3.0 3 60.000000 

2 4.0 2 40.000000 

3 1.5 1 16.666667 

3 2.0 3 50.000000 

3 3.0 1 16.666667 

3 4.0 1 16.666667 

4 1.5 1 33.333333 

4 2.0 1 33.333333 

4 5.0 1 33.333333 

6 2.0 1 50.000000 

6 5.0 1 50.000000 

7 3.0 1 100.000000 

8 2.0 1 50.000000 

8 3.0 1 50.000000 

10 3.0 1 100.000000 

16 4.0 1 100.000000 

18 3.0 1 50.000000 

18 4.0 1 50.000000 

20 4.0 1 100.000000 

25 3.0 1 100.000000 

28 5.0 1 100.000000 

32 3.0 1 100.000000 

 

Observou-se na Figura 03, uma correlação estatisticamente significante entre o total do 

EAT-10 e a escolaridade em anos (rho=-0,27, p-valor=0,025), MEEM (rho=-0,26, p-

valor=0,030), EAT-10.1 (rho=0,54, p-valor<0,001), EAT-10.2 (rho=0,57, p-valor=<0,001), 

EAT-10.3 (rho=0,33, p-valor=0,005), EAT-10.4 (rho=0,60, p-valor<0,001), EAT-10.5 

(rho=0,58, p-valor<0,001), EAT-10.6 (rho=0,0,27, p-valor=0,028), EAT-10.7 (rho=0,61, p-

valor<0,001), EAT-10.8 (rho=0,63, p-valor<0,001), EAT-10.9 (rho=0,75, p-valor<0,001) e 

EAT-10.10 (rho=0,58, p-valor<0,001).  

Observou-se também correlação estatisticamente significante entre EAT-10.10 e 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) (rho=0,25, p-valor=0,043). 

Verificou-se correlação estatisticamente significante entre EAT-10.9 e escolaridade em 

anos (rho=-0,24, p-valor=0,045), estágio da DP (rho=0,33, p-valor=0,006) e MEEM (rho=-

0,28, p-valor=0,022). 

Em EAT-10.4 encontrou-se correlação estatisticamente significante entre escolaridade 

em anos (rho=-0,26, p-valor=0,029), diabetes mellitus (DM) (rho=0,26, p-valor=0,035) e 

MEEM (rho=-0,32, p-valor=0,007). 
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Na questão EAT10.2 identificou-se correlação estatisticamente significante entre 

estágio da DP (rho=0,30, p-valor=0,013).  

Matriz de correlação dos indicadores de saúde e escolaridade no Grupo Doença de 

Parkinson 

Figura 03: Matriz de Correlação de Spearman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Maurer, E. (2021) 
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Discussão 
 

O objetivo do estudo foi caracterizar o risco de disfagia em paciente com Doença de 

Parkinson, identificando o risco, segundo a escala de Hoehn & Yahr, por meio da aplicação do 

protocolo EAT-10 Eating Assessment Tool, ou seja, utilizando um método subjetivo de 

avaliação. Esse estudo buscou correlacionar estatisticamente todos os dados que compõem o 

EAT -10 fornecidos pelos participantes. 

Os dados encontrados na Tabela 01 indicam que a maioria dos participantes do estudo 

eram do sexo masculino, corroborando com a literatura em que há uma predominância de 

ocorrência da doença no gênero masculino. Van Den Eeden et al., 2003, Silveira e Brasolotto, 

2005, Farrer et al., 2006, Palermo et al, 2009. Além disso, o estudo de Cerri et al, 2019 relatou 

diferenças relacionadas ao sexo nas características epidemiológicas e clínicas na DP, afetando 

os homens duas vezes mais do que mulheres. 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 02, a maioria dos participantes não 

relataram alterações na deglutição. Kalf et al, 2012 realizou uma meta análise e observou que a 

disfagia é comum na DP, entretanto, os pacientes não costumam relatar as dificuldades para 

engolir, a menos que solicitados.  

A Tabela 04 apresenta que todos os pacientes no estágio 01 da Doença de Parkinson, 

segundo a Escala Hoehn e Yahr responderam 0(zero) para as 10 afirmações do EAT-10, ou 

seja, não apresentam autopercepção para disfagia. Outros estudos Monteiro et al. a, 2014, 

Lukesi e Kitamura, 2015 realizados também encontraram resultados semelhantes. Dentre esses, 

Ayres et al., 2016 relatou que a disfagia é um sintoma comum na DP e pode ocorrer em qualquer 

estágio do curso da doença. Estima-se que até 80% dos pacientes com DP em estágio inicial 

apresentem disfagia orofaríngea. Em estágios avançados, a incidência pode chegar a 95%. 

Segundo estudo, Kanna; Bhanu, 2014 as alterações na função de deglutição ocorrem desde os 

estágios iniciais da DP, mesmo em casos assintomáticos para disfagia. 

Na Tabela 05, o presente estudo observou que dos 70 indivíduos da amostra, 22 

(31,45%) obtiveram escore igual ou maior que 3 no protocolo EAT-10. O que indica risco de 

disfagia (GONÇALVES; REMAILI; BEHLAU, 2013). Dentre esses, encontram-se todos os 

estágios da DP de acordo com a escala de Hoehn e Yahr (H&Y), o que corrobora com outros 

estudos: Pfeiffer, 2011 sugeriu que a disfagia pode estar presente no início do curso de DP, 

ocasionalmente até mesmo na apresentação clínica, além disso, todos os estágios da deglutição 
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- oral, faríngeo e esofágico - podem ser afetados na DP. Segundo Miller et al., 2006 o paciente 

pode ser assintomático e inconsciente de suas dificuldades de deglutição até parte posterior do 

curso da doença. Em seu estudo, Ayres; Jacinto-Scudeiro; Olchik, 2017 relataram que mesmo 

com a presença de sinais clínicos, os pacientes se adéquam a eles, porque acreditam que é uma 

consequência natural da progressão da doença. Mamolar Andrés et al. 2017 relataram em seu 

estudo que a disfagia pode ocorrer em qualquer estágio evolutivo da DP, mas piora com o 

avanço da doença e nos períodos de inatividade. O estudo de Broadfoot et al., 2019 indicou que 

embora a disfagia na DP seja frequentemente considerada como uma complicação do fim da 

doença, os sinais de disfagia orofaríngea e esofágica podem ser observados no início da doença 

quando medidas objetivas são usadas na avaliação. 

Na Figura 03, ao analisarmos a correlação entre o total do EAT 10 e variáveis 

qualitativas, verificamos que os maiores valores alcançados no total do EAT-10 estão 

associados aos menores níveis de escolaridade, menores resultados do MEEM e maiores valores 

de cada uma das perguntas do protocolo.  

Ao analisarmos a maior pontuação obtida para a questão 10 (“engolir me deixa 

estressado”) verificamos que a mesma está associada a maior hipertensão arterial sistêmica 

(HAS). No que tange as comorbidades associadas ao Grupo Parkinson não foi encontrado na 

literatura estudos focando a questão da HAS. Entretanto, Pfeiffer, 2020 relatou que a disfunção 

cardiovascular na DP pode ser identificada por lesões pré-ganglionares (insuficiência 

barorreflexa) e pós-ganglionares (denervação simpática), e a associação dessas, em indivíduos 

com DP provoca a hipotensão ortostática neurogênica (nOH), hipertensão supina e hipotensão 

pós-prandial. Segundo Mollenhauer et al., 2018 os autores encontraram que em um período de 

quatro anos os sintomas pioraram na DP, tendo como preditores de pior progressão dos 

sintomas motores: sexo masculino, queda da pressão arterial ortostática, hipertensão arterial 

entre outros. 

A maior pontuação obtida na questão 09 (“eu tusso quando como”) esteve associada a 

menores anos de escolaridade e MEEM e ao maior estágio da DP. Segundo Monteiro et al., 

2014b, os componentes motores e sensoriais da tosse podem estar prejudicados na DP. A 

deglutição e os comprometimentos respiratórios podem ser detectados nos estágios iniciais da 

DP, no entanto, eles progridem silenciosamente até que apareçam queixas clínicas, geralmente 

em estágios clínicos avançados e tardios, quando há comprometimento importante na qualidade 

de vida e opções de tratamento limitadas. 
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A maior pontuação na questão 04 (“preciso fazer força para engolir comida (sólidos)”) 

esteve associada a menores anos de escolaridade e MEEM e a maior Diabetes Mellitus. Em seu 

estudo, Pagano et al., 2018 concluíram que a diabetes mellitus quando presente em pacientes 

com DP, pode induzir um fenótipo mais agressivo da doença.  

A maior pontuação na questão 02 (“meu problema para engolir não me deixa comer fora 

de casa”) esteve associada ao maior estágio da DP. Kalf et al., 2012 e Mu et al., 2012 em seus 

estudos relaram que a disfagia orofaríngea pode impactar negativamente a qualidade de vida do 

paciente com DP. Estudo relacionado citou que os distúrbios de deglutição presentes na DP 

podem gerar constrangimentos aos portadores no momento da alimentação, dificultando a 

capacidade de convívio em sociedade, gerando prejuízos psicológicos (SCHILLING; HILBIG; 

CARDOSO, 2014).  

Segundo Ertekin, 2014 a videofluoroscopia (VFS) é um método objetivo e é considerada 

o padrão ouro para analisar a fisiologia da deglutição e detectar a aspiração, entretanto trata-se 

de um exame de alto custo, o que inviabiliza sua aplicação em larga escala.  

Em contrapartida, o estudo de Gonçalves; Remaili; Behlau, 2013 aponta o EAT-10 

como um instrumento de fácil execução, com perguntas dirigidas para problemas de deglutição 

e de autoavaliação quanto ao risco de disfagia. Pode ser aplicado em pacientes com suspeita de 

disfagia desde que esses apresentem condições para respondê-lo. Além disso, é rápido de ser 

preenchido, pode ser aplicado por diversos profissionais da saúde e sua praticidade favorece a 

indicação de intervenção multidisciplinar precoce. 

Uma limitação do estudo foi a não possibilidade de métodos objetivos, como a 

videofluoroscopia ou videodeglutograma, por questões de custos financeiros e suspensão desses 

exames no serviço público -SUS- em função da Pandemia COVID-19.  

Kalf et al., 2012 em sua meta análise incluíram dois estudos que relataram medidas 

objetivas e subjetivas na mesma população de pacientes; ambos os estudos identificaram taxas 

de prevalência mais altas nas classificações objetivas em comparação com classificações 

subjetivas (30% vs. 72% em um estudo; e 37% vs. 84% no outro estudo). As medidas objetivas 

e subjetivas apontaram os mesmos riscos relativos, sugerindo que cada tipo de avaliação mede 

diferentes elementos da deglutição, ou seja, as alterações estruturais (por exemplo, 

orofaríngeas) detectada objetivamente mesmo em pacientes sem queixas e as medidas 

subjetivas que relata dificuldades na deglutição e seu impacto na qualidade de vida. 
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Entretanto, é importante a utilização de protocolos na avaliação clínica de pacientes com 

DP para direcionar e rastrear um possível diagnóstico clínico. 
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Conclusão 
 

A partir do objetivo deste estudo que foi caracterizar o risco de disfagia do paciente com 

Doença de Parkinson e identificar o risco de disfagia, segundo a escala de Hoehn & Yahr por 

meio da aplicação do protocolo EAT-10 Eating Assessment Tool, pudemos concluir que: 

• Os relatos quanto as alterações na deglutição não evidenciaram risco para 

disfagia.  

• Os sintomas de disfagia só iniciam a partir do estágio 1,5 da Escala Hoehn & 

Yahr na DP. 

• Os maiores valores alcançados no total do EAT-10 foram associados aos 

menores anos de escolaridade, menores resultados do MEEM e maiores valores 

de cada uma das perguntas do protocolo. 

• Houve correlações do EAT-10 com o estágio da DP, escolaridade, MEEM, 

Diabetes Mellitus e hipertensão arterial sistêmica (HAS). 
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Anexos  
 

Anexo I: Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 

(ZANATO, 2019)
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Anexo II: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(ZANATO, 2019) 
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Anexo III: Questionário Sócio Econômico 

(ZANATO, 2019)
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Anexo IV: Escala de Estadiamento de Hoehn & Yahr 
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Anexo V – Mini Exame do Estado Mental - MEEM 

(ZANATO, 2019) 
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Anexo VI – Eating Assesstment Tool – EAT-10  

(ZANATO, 2019)(GONÇALVES; REMAILI; BEHLAU, 2013) 

 

 


