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RESUMO 

______________________________________________________________________ 

 

Introdução: Desde o século XIX até hoje o diagnóstico in vivo da Doença de Parkinson 

(DP) baseia-se exclusivamente em critérios clínicos. Em muitas situações, entretanto, 

mesmo neurologistas mais experientes podem ter dúvida diagnóstica. Com o advento da 

neuroimagem molecular, usando radiotraçadores específicos para sítios-alvo do sistema 

dopaminérgico como o Transportador de Dopamina, do inglês, Dopamine Transporter 

(DAT), exames de Tomografia Computadorizada por Emissão de Fóton Único, do 

inglês, SPECT e Tomografia Computadorizada por Emissão de Pósitrons, do inglês, 

PET tornaram-se ferramentas importantes para auxiliar no diagnóstico da DP. 

Objetivos: Esta tese foi dividida em quatro estudos cujos objetivos foram: Estudo 1- 

apresentar o argumento teórico da neuroimagem molecular nos casos de dúvida 

diagnóstica descrevendo os principais achados com técnicas de SPECT e PET. Estudo 

2- avaliar o papel da neuroimagem molecular nos casos de dúvida diagnóstica. Estudo 

3- selecionar um grupo de pacientes com parkinsonismo psicogênico e comparar os 

dados de imagem molecular do DAT com controles saudáveis e indivíduos com DP. 

Estudo 4- investigar a relação entre DAT e depressão em pacientes portadores de DP e 

de que maneira isto deve ser levado em consideração em um caso de dúvida 

diagnóstica. Métodos: Foram realizados exames de SPECT cerebral com o 

radiotraçador para o DAT [99mTc]-TRODAT-1 na primeira avaliação clínica (dúvida 

diagnóstica) para determinar quais pacientes tinham ou não disfunção dopaminérgica 

pré-sináptica (parkinsonismo degenerativo) e em seguida todos os sujeitos foram 

acompanhados clinicamente quando então foi feito o diagnóstico final (padrão-ouro). 

Foram utilizados como controles um grupo de pacientes sabidamente portadores de DP 
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e outro de indivíduos saudáveis. A análise estatística incluiu cálculos de sensibilidade, 

especificidade e valores preditivos do SPECT cerebral quando comparado ao 

diagnóstico padrão-ouro. Resultados: Estudo 1  Através de uma revisão sistemática da 

literatura, este estudo reuniu evidências demonstrando que a partir de técnicas de 

imagem molecular é possível reduzir a incerteza diagnóstica em DP. Estudo 2 A taxa 

de discordância entre os resultados obtidos pelo SPECT versus diagnóstico clínico 

tardio foi de 20%. Os valores de sensibilidade e especificidade do teste (DAT scan) 

foram, respectivamente, 100% e 70%. Estudo 3  Nesta série de pacientes com 

parkinsonismo psicogênico dois entre os cinco casos avaliados tinham densidades de 

DAT no putamen abaixo do cut-off  para controles sugerindo parkinsonismo 

degenerativo. Estudo 4 a densidade do DAT foi maior em pacientes com DP e 

depressão, sugerindo que o DAT pode estar implicado na fisiopatologia deste transtorno 

neuropsiquiátrico. Conclusões: Esta tese demonstra o papel importante da 

neuroimagem molecular, em particular, do DAT, nos casos de dúvida diagnóstica. Além 

disto, através destas técnicas é possível compreender diferentes mecanismos 

fisiopatológicos relacionados à DP, à parkinsonismos não-degenerativos e à condições 

psiquiátricas associadas.  

 

 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

_________________________________________________________________________ 

 

1.1 Prefácio 

Na introdução apresento uma descrição sobre diagnóstico, prevalência e impacto 

sócio-econômico da Doença de Parkinson (DP) e informações acerca dos casos de dúvida 

diagnóstica em DP, analisando brevemente as principais situações que confundem o médico 

na prática clínica. Em seguida, exponho as bases do conhecimento disponíveis e as 

potenciais estratégias para resolver o problema, enfatizando os estudos de neuroimagem 

molecular (fundamentos, técnicas e radiotraçadores mais utilizados). 

 e ão apresentadas a partir de quatro 

artigos científicos que foram publicados em revistas internacionais indexadas, descritos 

aqui como Estudos . Cabe ressaltar que a numeração de página destes artigos científicos 

(conforme publicada originalmente nas revistas) foi omitida preservando-se assim o fluxo 

de numeração de página desta tese.  

No Estudo 1, apresento o argumento teórico da neuroimagem molecular nos casos de 

dúvida diagnóstica descrevendo os principais achados com técnicas de Tomografia por 

Emissão de Fóton Único, do inglês, Single-Photon Emission Computer Tomography 

(SPECT) e Tomografia por Emissão de Pósitrons, do inglês, Positron Emission 

Tomography (PET). O Estudo 2 é a síntese prática da tese ou o seu desfecho principal, na 

medida em que avalia o papel da neuroimagem molecular nos casos de dúvida diagnóstica. 

No Estudo 3 selecionamos um grupo de pacientes com parkinsonismo psicogênico, que 

encontramos entre os casos de dúvida diagnóstica, a fim de comparar os seus dados de 

imagem molecular com outros dois grupos: controles saudáveis e indivíduos com DP. 
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Finalmente, o Estudo 4 teve como finalidade investigar a relação entre depressão e os 

achados de imagem molecular em pacientes portadores de DP e de que maneira isto deve 

ser levado em consideração em um caso de dúvida diagnóstica.    

Nas considerações finais, faço uma síntese dos principais resultados de cada estudo e 

na sessã

período do doutorado. Novamente, a numeração original dos artigos foi extraída. 

 

1.2 Diagnóstico, prevalência e impacto sócio-econômico da DP 

 

1.2.1 Diagnóstico 

A DP foi descrita pela primeira vez em 1817 (Figura 1) por James Parkinson, mas 

apesar dos grandes avanços tecnológicos da medicina, o diagnóstico continua sendo 

eminentemente clínico, avaliando-se a presença de quatro sinais cardinais:  

1-bradicinesia (o sinal mais importante e incapacitante);  

2-tremor de repouso cuja freqüência oscila entre 4 6hz (o sinal mais comum);  

3- ;  

4-instabilidade postural (não causada por disfunção primária visual, cerebelar, 

proprioceptiva ou vestibular) (Marsden, 1994; Jankovic, 2008).  
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Figura 1. Capa da tese escrita por James Parkinson (Fonte: Pearce 1989). 

 

De acordo com o critério clínico atual mais utilizado (United Kingdom Parkinson´s 

Disease Society Brain Bank ou UKPDS-BB) (Gibb, Lees, 1988) o primeiro passo (Step 1) 

pelo menos um dos sinais descritos anteriormente. Os outros dois passos compreendem: 

excluir outras causas de parkinsonismo (Step 2) e pelo menos três dos seguintes critérios de 

suporte observados durante o seguimento dos pacientes (Step 3): início unilateral, tremor de 
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repouso, caráter progressivo, assimetria persistente afetando primariamente afetando o lado 

de início dos sintomas, excelente resposta à levodopa, presença de discinesia, resposta a 

levodopa por cinco anos ou mais, curso clínico de dez anos ou mais. Apesar destes critérios 

já bem conhecidos e utilizados largamente nos estudos atuais, muitos problemas com o 

próprio diagnóstico da DP ainda permanecem ser resposta (heterogeneidade de formas 

clínicas, assimetria freqüente, início exclusivamente unilateral e preferencialmente na mão, 

entre outros) (Lees, 2007). 

 
 
1.2.2 Prevalência 

Estima-se que cerca de uma em cada 100 pessoas com mais de 65 anos tenha DP, o 

que faz com que esta seja a segunda doença neurodegenerativa mais comum em nosso meio 

após a Doença de Alzheimer (Morris et al., 2009). No Brasil, existem poucos dados 

epidemiológicos a este respeito, mas um estudo realizado na cidade de Bambuí, em Minas 

Gerais, mostrou que entre 1.185 participantes com 64 anos ou mais 7,2% apresentavam 

parkinsonismo e desses 3,3% tinham DP (Barbosa et al., 2006). 

Nos Estados Unidos, um estudo em 12 centros de atendimento a pacientes 

neurológicos, estimou que, no intervalo de um ano, a prevalência de Doença de Alzheimer 

era de 67/1000 e de DP 9,5/1000 corroborando o impacto que estas doenças têm nas 

populações acometidas (Hirtz et al., 2007). Outro estudo em uma população semi-urbana 

do nordeste da Itália evidenciou claramente uma relação significativa e positiva entre 

distúrbios do movimento por qualquer etiologia e idade. Assim, a prevalência foi de 18,5% 

(15,0 22,0) na faixa etária de 50 59 anos de idade alcançando 51,3% (44,9 57,7) aos 80

89 anos de idade (Wenning et al., 2005). 
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Dorsey e colaboradores (2007) projetaram para 2030 o número de indivíduos com DP 

nos cinco maiores países da Europa Ocidental e em outros dez considerados mais 

populosos do mundo, incluindo o Brasil. Assim, o número de portadores de DP (>50 anos) 

estimado para 2030 foi de 8,7 9,3 milhões, o dobro do calculado para 2005. Considerando-

 

onde a pirâmide etária tem uma base com muitos adultos jovens (Oliveira et al., 2004), 

pode-se imaginar que o impacto social e econômico da DP será ainda maior (Figura 2). 

 
Figura 2.  Pirâmide etária brasileira em 2010 e projeção para 2030 (Fonte: Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística-IBGE, 2004). 
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1.2.3 Impacto sócio-econômico 

A DP é uma doença neurodegenerativa e progressiva, evoluindo com sintomas 

motores e não-motores. Assim, interfere significativamente na qualidade de vida dos 

doentes e seus cuidadores, como demonstram dois estudos brasileiros com pacientes do sul 

do país (Schestatsky et al., 2006; Margis et al., 2010).  

Algumas estimativas de custo anual direto da DP mostram que na Europa, por 

exemplo, em 2002, foram gastos entre 5.000 a 10.000 euros por paciente (Lindgren et al., 

2005). Em relação às sociedades ocidentais como um todo o impacto econômico da DP já 

foi estimado em 25 bilhões de dólares por ano (Scheife et al., 2000).  

Existem poucos estudos no Brasil sobre o impacto sócio-econômico direto ou indireto 

da DP sob o próprio paciente e seus familiares ou cuidadores. Em um estudo transversal 

com 144 portadores de DP residentes no Brasil (Vargas et al., 2008), foi estimado que cerca 

de 16% dos familiares do paciente afastavam-se temporariamente de suas atividades 

laborativas, 7,6% dos portadores de DP mudavam-se definitivamente para casa de seus 

cuidadores e 11,8% precisavam mudanças ou pequenas reformas em suas casas conforme 

necessidades físicas específicas. 

Assim, percebe-se claramente a importância do diagnóstico clínico correto da DP, 

, entre outras coisas, onerando muito as 

políticas públicas de saúde. 

 

1.3 Erro diagnóstico ou dúvida diagnóstica?  

Cerca de 25% dos pacientes com DP são erroneamente diagnosticados (Rajput et al., 

1991; Hughes et al., 1992) e mesmo quando este diagnóstico é feito em serviços 
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terceirizados, com neurologistas especialistas em distúrbios do movimento, o erro alcança 

10% dos casos (Hughes et al., 2001). 

Assim, considerando-se a atual prevalência da DP e sua projeção para as próximas 

décadas, os anos potenciais de vida perdidos pelos pacientes, impacto psicossocial e 

econômico sob os próprios pacientes, seus familiares ou cuidadores e os gastos diretos e 

indiretos com políticas públicas de saúde é evidente que métodos de diagnóstico 

complementar como a neuroimagem molecular tornam-se uma ferramenta importante no 

diagnóstico da DP, minimizando ou reduzindo o erro diagnóstico (Oertel et al., 2003).  

e exclusivamente 

àqueles casos em que o médico, imperito, faz um diagnóstico incorreto de DP. Ao 

contrário, na prática clínica, especialmente nas fases iniciais da DP, diversos diagnósticos 

diferenciais são não raro impossíveis de se excluir com base somente em critérios clínicos, 

mesmo nas mãos de um experiente neurologista (Alvarez et al., 2007). Na verdade, estes 

casos 

que mais se confundem com DP destacam-se os itens a seguir:  

 

1.3.1 Tremor essencial 

Pacientes com Tremor essencial podem ter algum componente de tremor de repouso 

ou mesmo discreta bradicinesia e rigidez. Em um centro terciário de referência 18,8% dos 

pacientes com Tremor essencial tinham também tremor de repouso sugerindo que este tipo 

de tremor não é incomum (Cohen et al., 2003) e pode facilmente levar à dúvida diagnóstica. 

Em outro estudo com nove pacientes que tinham Tremor essencial 66% dos casos tinham 

tremor de repouso e 33% destes pacientes acabaram desenvolvendo DP confirmada post-

mortem (Rajput et al., 1993). 
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1.3.2 Parkinsonismo vascular 

Casos de parkinsonismo no contexto de pacientes com hipertensão arterial não 

controlada e múltiplos infartos cerebrais em zonas estratégicas, denominados 

Parkinsonismos vasculares, podem muitas vezes levar a dúvida diagnóstica com DP. 

Geralmente, os casos ocorrem em pacientes mais idosos, com intervalo pequeno de doença, 

sinais motores simétricos predominando em membros inferiores, com pouca resposta a 

levodopa, e susceptibilidade maior para quedas e demência. Outro problema é que não 

existe ainda um critério clínico estabelecido internacionalmente para padronizar o 

diagnóstico de Parkinsonismo vascular (Kalra et al., 2010).  

 

1.3.3 Parkinsonismos atípicos 

Parkinsonismos atípicos (Atrofia de Múltiplos Sistemas, Degeneração Ganglionar 

Cortico-Basal e Paralisia Supranuclear Progressiva), na maioria das vezes, estão associados 

à disautonomia, ataxia, apraxia, paralisia vertical do olhar, entre outros sinais e sintomas 

incomuns na DP típica. Apesar disto, aproximadamente 15% a 25% dos pacientes com 

diagnóstico inicial de DP irão desenvolver parkinsonismos atípicos uma vez que nas fases 

iniciais de doença sinais e sintomas mais característicos de parkinsonismo atípico podem 

não ser evidentes (Mark, 2001). 

 

1.3.4 Parkinsonismo induzido por droga 

Uso de medicações pode levar a parkinsonismo em uma proporção que pode variar de 

7,9% a 13,3% dos casos, de acordo com 2 estudos brasileiros que avaliaram, 

respectivamente, 1.528 (Munhoz et al., 2010) e 338 (Cardoso et al., 1998) pacientes com 

parkinsonismos por diversas etiologias atendidos em serviços terciários. Entre as 
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medicações que mais levam a quadros de parkinsonismo, especialmente em idosos, 

destacam-se: neurolépticos (anti-psicóticos típicos), antagonistas não seletivos dos canais 

de cálcio como a flunarizina e cinarizina e anti-eméticos (Thanvi, Treadwell, 2009).  

 

1.3.5 Parkinsonismo psicogênico 

A prevalência de distúrbios do movimento de natureza psicogênica pode alcançar até 

25% dos casos atendidos em serviços terciários de neurologia e Parkinsonismos 

psicogênicos, em particular, correspondem a 1,9% a 6,1% deste total (Miyasaki et al., 

2003). Em uma série brasileira, entretanto, com 83 casos de distúrbios do movimento 

psicogênicos Munhoz e colaboradores (2011) encontraram 8,4% de casos de 

Parkinsonismos psicogênicos (Munhoz et al., 2011). Embora existam critérios diagnósticos 

estabelecidos (Fahn, Williams, 1988; Gupta, Lang, 2009) e pistas clínicas (Miyasaki et al., 

2003) que podem auxiliar na identificação dos casos, o desafio diagnóstico e manejo destes 

pacientes na maioria das vezes é muito difícil, sendo freqüente causa de dúvida diagnóstica. 

 

1.3.6 Parkinsonismo associado à demência 

Parkinsonismo pode estar associado à demência como na própria Demência associada 

à DP cuja prevalência é em torno de 0,5% em pacientes com mais de 65 anos de idade 

(Aarsland et al., 2005). Parkinsonismo também ocorre na Demência por Corpos de Lewy, 

ou mesmo na Demência de Alzheimer. Nesta, por exemplo, sinais motores parkinsonianos 

como bradicinesia podem ocorrer em até 24% dos casos (Searmeas et al., 2004). 
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1.4 Bases do conhecimento disponíveis e potencialidade para resolver o problema 

 

1.4.1 Fisiopatologia da DP e fundamentos da neuroimagem molecular  

O principal neurotransmissor envolvido na fisiopatologia da DP é a dopamina 

(Ehringer, Hornykiewicz, 1960), embora hoje se saiba que outros neurotransmissores como 

glutamato tenham papel igualmente importante (Figura 3) (Alexander, Crutcher, 1990). 

Com a degeneração da via nigroestriatal há uma redução progressiva do número de células 

dopaminérgicas pré-sinápticas (morte neuronal) associado a uma diminuição significativa 

(até 80%) de dopamina no estriado (Shulman et al., 2011), culminando com os sinais 

motores da doença. Conforme dito anteriormente, 

DP dependem justamente da observação destes sinais motores específicos (Gibb, Lees, 

1988).  DP através de 

estudo anatomopatológico (post-mortem) identificando a perda neuronal na pars compacta 

da substância negra (SNpc) e a presença dos corpúsculos de Lewy (inclusões 

-sinucleína positivas nos neurônios remanescentes desta região do 

mesencéfalo).  
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Figura 3. Circuito dos núcleos da base e principais neurotransmissores envolvidos (Fonte: 

adaptado de Alexander, Crutcher, 1990). 

Legenda: + = estímulo excitatório; - = estímulo inibitório; Glu = glutamato; DA = dopamina; 

GABA = ácido gama aminobutírico; D1 = receptor D1; D2 = receptor D2; NSt = núcleo 

subtalâmico; GPi = globo pálido interno; GPe = globo pálido externo; SNpr = substância 

negra pars reticulata; SNpc = substância negra pars compacta;     

 

A avaliação post-mortem de cérebros de pacientes com DP sempre foi motivo de 

muitos estudos e fonte importante de informação sobre a doença, por exemplo, o trabalho 

seminal de Braak e colaboradores (2003) de estadiamento da DP baseado nos achados 

anatomopatológicos e também de outros como Halliday e McCann (2010). Do ponto de 
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vista prático, entretanto, estes estudos não contribuem per se para melhorar o diagnóstico in 

vivo da DP. A partir da década de 80, com o primeiro estudo de neuroimagem molecular 

em macacos demonstrando o metabolismo estriatal da dopamina (Garnett et al., 1983), 

essas técnicas se tornaram uma ferramenta auxiliar para o diagnóstico in vivo da DP. 

Basicamente, as duas técnicas de imagem utilizadas são: 1- SPECT e 2- PET (Shih et al., 

2006).  

O fundamento (rationale) da neuroimagem molecular baseia-se no fato de se poder 

quantificar a uma ordem de <10-10 molar uma molécula qualquer seja ela uma enzima, 

proteína, receptor ou transportador a partir da marcação de uma traçador  

com um material radioativo. Neste caso, o traçador ou ligante em questão deverá ter alta 

afinidade pelo seu sítio de ação e a escolha do material radioativo, entre outras coisas, 

dependerá da técnica do exame (Leenders, 2004). Em geral, para os exames de SPECT os 

principais materiais radioativos utilizados são: Tecnécio (99mTc) e Iodo (123I). Em relação 

ao PET: Carbono (11C) e Flúor (18F). Após a marcação do ligante pelo material radioativo 

escolhido tem-  (Bressan et al., 2007). 

Através da neuroimagem molecular, seja com radiotraçadores para SPECT ou para 

PET, é possível estimar in vivo a principal alteração implicada na fisiopatologia da DP, ou 

seja, a disfunção dopaminérgica pré-sináptica a nível estriatal (Seibyl, 2003). Esta medida 

indireta da perda de dopamina é possível porque os radiotraçadores disponíveis têm alta 

afinidade por diversas moléculas-alvo essenciais ao turnover da dopamina no neurônio 

dopaminérgico (Figura 4): enzima descarboxilase do ácido amino-aromático (responsável 

pela conversão de L-DOPA em dopamina), Transportadores Vesiculares de Monoaminas 

(responsáveis pelo armazenamento e liberação da dopamina sintetizada) e, finalmente, os 

Transportadores de Dopamina, do inglês, Dopamine Transporters (DAT) (Shih et al., 2007; 
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Barsottini et al., 2009). Assim, todos estes radiotraçadores podem ser considerados 

marcadores biológicos (biomarcadores) da degeneração dopaminérgica nigroestriatal. 

 

 

 
 

Figura 4. Sítios-alvo onde se ligam radiotraçadores no terminal dopaminérgico pré-

sináptico. 

* Radiotraçadores para PET, do inglês, Positron Emission Tomography.  

** Radiotraçadores para PET e SPECT, do inglês, Single-Photon Emission Computer 

Tomography. 

DAT = do inglês, Dopamine Transporter; VMAT2 = do inglês, Vesicular Monoamine 

Transporter type 2; TH = enzima tirosina-hidroxilase; DD = enzima descarboxilase do ácido 

amino-aromático; DA = Dopamina. 
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1.4.2 Transportadores de Dopamina ou Dopamine Transporters (DAT) 

Os DAT são proteínas que se localizam na membrana plasmática dos terminais pré-

sinápticos dos neurônios dopaminérgicos, notadamente no corpo estriado (90% do DAT), e 

são responsáveis pela modulação da concentração de dopamina na fenda sináptica. Cerca 

de 70% da dopamina removida da fenda sináptica no estriado ocorre através da recaptura 

pré-sináptica feita pelo DAT (Boulton, Eisenhofer, 1998). 

Pode-se estudar o DAT tanto com técnicas de SPECT ou PET, mas existem 

diferenças principalmente relacionadas ao custo dos exames que tornam mais viáveis, em 

nosso meio, a utilização de SPECT (Tabela 1). 

 

 
De um modo geral, existe um declínio fisiológico de células dopaminérgicas 

nigroestriatais associado à idade em torno de 3,3 a 8% por década (Piccini, 2003). 

Entretanto, para desenvolver os sintomas da DP é necessário uma perda bastante superior à 

perda fisiológica, de aproximadamente 60 a 70% dos neurônios dopaminérgicos na SNpc 

(Staffen et al., 2000; Shulman et al., 2011).  Com técnicas de imagem molecular utilizando 
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ligantes para o DAT é possível identificar pacientes com DP em fases pré-clínicas da 

doença (Savica et al., 2010) e monitorizar sua progressão (Powe, Scherfler, 2003; Brooks, 

2004), o que se torna extremamente importante quando se fala em terapias neuroprotetoras 

(Powe, Scherfler, 2003; Hurelbrink, Lewis, 2011). 

Além da idade modulando o DAT outros fatores podem influenciar positiva ou 

negativamente a densidade de DAT no nível estriatal e extra-estriatal. Pode-se citar como 

exemplo o uso de cafeína, drogas ilícitas como cocaína, além de alguns estimulantes do 

sistema nervoso central como metilfenidato e bupropiona (Kägi et al., 2010).  

O DAT provavelmente também tem um papel importante na depressão, conforme 

demonstram estudos de imagem molecular em indivíduos deprimidos não parkinsonianos 

(Laasonen-Balk et al., 1999; Brunswick et al., 2003; Yang et al., 2008) e indivíduos com 

DP e deprimidos (Koerts et al., 2007; Rektorova et al., 2008; Hesse et al., 2009). O 

mecanismo pelo qual isto acontece, entretanto, ainda não foi estabelecido. Isto tem uma 

enorme importância nos estudos de neuroimagem molecular uma vez que a freqüência de 

depressão em DP é significativamente alta, como demonstrou nosso grupo comparando 50 

pacientes com DP (> 60 anos de idade) versus 50 pacientes geriátricos sem DP e 

igualmente incapacitados. Neste estudo foi encontrada uma freqüência de 42% de 

depressão maior no grupo DP versus 10% no grupo geriátrico (p<0.001) (Veiga e al., 

2009). Corroborando estes dados, outro estudo brasileiro também demonstrou uma 

freqüência de depressão em DP de 38,3% (Prado, Barbosa, 2005). 

Outro aspecto importante é que a análise das imagens obtidas, seja através de SPECT 

ou PET, geralmente segue duas metodologias: 1-Análise visual, aonde é possível 

determinar se o radiotraçador de fato se ligou ao seu sítio-alvo em regiões específicas do 

cérebro, por exemplo, o estriado no caso dos DAT; 2-Análise semi-quantitativa, que é 
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obtida desenhando-se manualmente ou através de co-registro com imagem estrutural 

(Ressonância Magnética) Regiões de Interesse, do inglês, Regions of Interest (ROI). Em 

relação ao ROI, normalmente o que se faz e desenhar uma área de captação específica e 

outra onde virtualmente o radiotraçador em questão não se liga. Assim, O ROI em geral 

para DAT é desenhado no estriado, podendo-se separar inclusive o caudado do putamen, 

que é a região de captação específica. O cerebelo ou a região occipital, por outro lado, 

serviriam como background, ou como área de captação não-específica. Com a contagem 

em pixels por área, obtida através de softwares para este fim, obtêm-se, finalmente, as 

densidades de DAT no estriado e, por exemplo, occipital, o que fornece o chamado 

Potencial de Ligação ou, do inglês, Binding Potential (BP) do DAT. A fórmula básica para 

calcular o BP é BP=(Estriado-Occipital)/Occipital. Em síntese, o BP nada mais é do que a 

representação quantitativa da biodisponibilidade do radiotraçador ligado ao seu sítio alvo 

(Figura 5).  
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A) 

 

    B) 

 
 

Figura 5. Imagem ilustrativa de um exame de SPECT cerebral com [99mTc]-TRODAT-1 em 

indivíduo saudável (controle). (A) Imagem em corte axial (ampliada) na região do núcleo 

lentiforme mostrando a captação do radiotraçador em três slices consecutivos, assim como a 

Região de Interesse, do inglês, Region of Interest (ROI), traçada no núcleo lentiforme direito 

(detalhe em verde). (B) ROI traçado na região de referência, no caso, occipital, aonde 

virtualmente não há Transportadores de Dopamina (Fonte: Banco de Imagens  UNIFESP). 

 
Vários traçadores para o DAT estão disponíveis tanto para pesquisa como 

comercialmente (Tabela 2). No Reino Unido e União Européia o ligante de DAT disponível 
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comercialmente foi patenteado pela General Electric Company (DaTscan®) e recentemente 

(15/01/2011) o órgão regulador dos Estados Unidos para licença de produtos médicos, 

Food and Drug Administration, do inglês, FDA, também aprovou o uso do DaTscan® para 

pacientes com suspeita de síndromes parkinsonianas.   
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1.4.3 Neuroimagem molecular no Brasil: os primeiros estudos em DP  

Os primeiros estudos no Brasil de neuroimagem molecular em DP começaram em 

2005. Através de uma parceria comercial entre o Institute of Nuclear Energy de Taiwan 

(República da China) e nosso grupo de imagem molecular na UNIFESP e Einstein foi 

obtido o traçador TRODAT-1, do inglês, Tropane Dopamine Transporter, que pode ser 

facilmente marcado com 99mTc. Vale ressaltar que na China e em outros países asiáticos o 

TRODAT-1 é disponível comercialmente e a experiência com o uso deste radiotraçador em 

humanos vem desde 1996, quando do primeiro estudo de Kung e colaboradores (Kung et 

al., 1996). 

As vantagens do [99mTc]-TRODAT-1 em relação ao radiotraçador mais utilizado,  

DaTscan®, estão relacionadas com seu custo, cinética e disponibilidade. Assim, com sua 

cinética mais favorável é possível adquirir imagens em um menor tempo, em média 4 

horas, enquanto as imagens do DaTscan® são obtidas em 12 horas. Além disso, o [99mTc] é 

muito mais barato e está disponível em todos os centros de medicina nuclear (Kung et al., 

1996) e tem menor captação pela tireóide que o [123I] (Chou et al., 2004). 

Em 2006, foi aceito para publicação o primeiro estudo brasileiro de SPECT com 

[99mTc]-TRODAT-1 em pacientes com DP (Shih et al., 2006). Neste trabalho, foram 

avaliados 15 pacientes com DP e 15 controles saudáveis pareados por sexo, idade, 

escolaridade e dominância manual e o objetivo era comparar as densidades de DAT entre 

os grupos, assim como calcular a sensibilidade e especificidade do método para diferenciar 

casos de controles. Os pacientes com DP apresentaram redução significativa (média ± 

desvio-padrão) da densidade de DAT (BP=0.38±0.12) comparados aos controles 

(BP=0.84±0.16, p<0,01). Assim, foi possível discriminar com uma sensibilidade e 

especificidade de 100% casos de DP versus controles 
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Em 2007, decidimos avaliar dois grupos de pacientes com DP: aqueles com início 

precoce dos sintomas motores (antes dos 50 anos de idade), denominados DP de início 

precoce (DPIP) versus os pacientes com a forma mais típica, de início após os 50 anos de 

idade, ou DP de início tardio (DPIT). De acordo com a literatura, sabe-se que a DPIP é 

distinta da DPIT por ter uma progressão mais lenta. Assim, nosso objetivo era comparar a 

densidade de DAT entre os grupos DPIP versus DPIT pareados por mesmo tempo de 

doença e acreditávamos a priori que por ter uma progressão motora mais lenta 

possivelmente encontraríamos mais DAT no grupo DPIP que no grupo DPIT. Neste estudo, 

14 casos (n=7 DPIP; n=7 DPIT) foram submetidos à SPECT cerebral utilizando o 

radiotraçador [99mTc]-TRODAT-1 e avaliados clinicamente através de escalas padronizadas 

para gravidade e status funcional da DP. Curiosamente, no grupo DPIP com mesma 

gravidade de sintomas motores e tempo de doença havia uma redução de DAT 34% maior 

que no grupo DPIT (DPIP BP=0.29±0.12 versus DPIT BP=0.44±0.12, p<0,02). Estes dados 

sugeriam então que embora houvesse uma disfunção dopaminérgica pré-sináptica 

resultando em uma perda significativamente maior de DAT no estriado dos indivíduos com 

DPIP, isto não se refletia em um maior prejuízo motor maior e implicava, portanto, que 

mecanismos compensatórios distintos ocorreriam nos dois grupos (Shih et al., 2007). 

No final de 2007, na seqüência dos estudos de SPECT com o radiotraçador [99mTc]-

TRODAT-1, buscamos uma finalidade mais prática para as linhas de pesquisa até então em 

andamento, e surgiu a possibilidade de se trabal

seja, aqueles 10 a 25% de casos citados anteriormente (Rajput et al., 1991;   Hughes et al., 

1992; Hughes et al., 2001). 

Vale ressaltar que paralelamente aos estudos de imagem molecular em DP outras 

linhas de pesquisa envolvendo diversos transtornos neuropsiquiátricos também foram 
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conduzidas, em particular no Transtorno Obsessivo Compulsivo (Hoexter et al., 2009), 

Transtorno de Estresse Pós-Traumático, Fobia Social e Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (Hoexter et al., 2008; Szobot et al., 2008; Hoexter et al., 2010; Szobot et al., 

2011).  

 

1.5 Neuroimagem molecular em DP: reduzindo a incerteza diagnóstica  

 

Nos últimos anos, alguns trabalhos publicados com SPECT em DP e outras formas de 

parkinsonismo ajudaram a aumentar consideravelmente o conhecimento sobre este assunto 

(Jennings et al., 2004; Thobois et al., 2004). De um modo geral, o SPECT é capaz de 

distinguir com sensibilidade e especificidade próxima de 100% pacientes com DP de 

controles saudáveis e/ou controles com Tremor essencial (Benamer et al., 2000; Ravina et 

al., 2005; Asenabaum et al., 2008). A diferenciação entre DP e Parkinsonismos atípicos 

(Pirker et al., 2002; Swanson et al., 2005) ou Parkinsonismos vasculares (Lorberboym et 

al., 2004), entretanto, ainda não foi completamente estabelecida. O SPECT é uma 

ferramenta útil nos casos de Parkinsonismo induzido por droga (Easterford et al., 2004; 

Lorberboym et al., 2006) ou Parkinsonismo psicogênico (Tolosa et al., 2003) assim como 

na diferenciação de quadros de Demência por corpos de Lewy com Demência de 

Alzheimer (Colloby, O`Brien, 2004; Eerola et al., 2005).  

Existem muito poucos estudos com SPECT direcionados para o esclarecimento de 

dúvida diagnóstica em grupos heterogêneos de pacientes com DP ou outras formas de 

parkinsonismo (PSG, 2000; Plotkin et al., 2005; Ravina et al., 2005; Vlaar et al., 2008). 

Dados consistentes na literatura demonstram, ainda, que acrescentar técnicas de imagem 

molecular para DAT nos casos de dúvida diagnóstica de DP não somente melhora a 
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acurácia do diagnóstico (Geng et al., 2005), mas também o impacto econômico da doença. 

Cabe lembrar, entretanto, que conforme citado acima, o DAT pode sofrer influência de 

fatores intrínsecos e extrínsecos ao indivíduo (Kägi et al., 2010). Assim, deve-se levar em 

conta ao analisar as imagens obtidas de um DAT scan se os critérios de inclusão e exclusão 

foram rigorosos e se não há algum fator que possa alterar o resultado.  

Em um estudo farmacoeconômico com 1.701 pacientes parkinsonianos belgas onde 

havia dúvida diagnóstica, os autores queriam saber se o DaTscan® influenciava o 

diagnóstico e manejo dos pacientes e se havia diferença no número de Anos 

Adequately Treated Years  (ATY). Assim, observou-

se que o manejo clínico foi alterado em quase 50% dos casos devido ao uso do DaTscan® e 

que em um período de cinco anos, 1.2 ATYs poderiam ser ganhos com custo adicional de 

apenas 72 euros, ou seja, um valor irrelevante quando comparado ao custo adicional de 358 

euros para cada erro diagnóstico (Van Laere et al., 2008). 

Em outro trabalho, um grupo italiano analisou de maneira semelhante seus dados de 

pacientes com dúvida diagnóstica entre Tremor Essencial e DP comparando o diagnóstico 

clínico com aquele obtido pelo DaTscan®. O modelo farmacoeconômico deste grupo 

sugeriu que ao longo de cinco anos o diagnostico clinico gerou em media 2.3 anos de 

Years on potentially beneficial therapy

(PBTYs) a um custo estimado de 8.864  euros e o SPECT, por sua vez, gerou em média 4.1 

PBTYs por paciente a um custo estimado de 8.422 euros, o que representa 1.8 PBTYs 

adicionais a um custo de 442 por paciente (Antonini et al., 2008). Assim, o uso rotineiro de 

SPECT cerebral com traçadores para o DAT nos casos de dúvida diagnóstica pode 

aperfeiçoar o manejo terapêutico dos pacientes, antecipando o tratamento correto e sem 

aumentar de maneira significativa o custo do processo diagnóstico (Dodel et al., 2003).  
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2. OBJETIVOS 

_________________________________________________________________________ 

 

2.1 ESTUDO 1 

Revisão da literatura acerca do uso da imagem molecular nos casos de dúvida 

diagnóstica em DP focando nos principais diagnósticos diferenciais encontrados na prática 

médica, ou seja: Tremor essencial, Parkinsonismo vascular, Parkinsonismos atípicos, 

Parkinsonismo induzido por droga, Parkinsonismo psicogênico e Parkinsonismo associado 

à demência. 

 

2.2 ESTUDO 2 

Avaliar o uso do SPECT cerebral com o radiotraçador [99mTc]-TRODAT-1 em um 

grupo de pacientes com dúvida diagnóstica de DP, calculando valores de sensibilidade, 

especificidade, valores preditivos e a acurácia do método quando comparado ao teste 

padrão-ouro (follow-up clínico) 

 

2.3 ESTUDO 3 

Uma vez que entre os pacientes de dúvida diagnóstica recrutamos casos com 

Parkinsonismo P

separada destes casos, com o objetivo de verificar se de fato, entre os casos, havia ou não 

pacientes com parkinsonismo degenerativo subjacente, avaliando-se o DAT através de 

SPECT cerebral com [99mTc]-TRODAT-1.  
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2.4 ESTUDO 4 

Uma vez que o DAT pode sofrer modulação por diversos fatores como idade, uso de 

drogas lícitas ou ilícitas, assim como comorbidades psiquiátricas, procuramos entender 

melhor o papel da depressão modulando ou não a densidade de DAT, e realizamos este o 

estudo em indivíduos parkinsonianos com e sem depressão submetidos à SPECT cerebral 

com o radiotraçador [99mTc]-TRODAT-1. Depressão foi avaliada através do Inventário de 

Depressão de Beck (Beck et al., 1961) com a pontuação de corte validade para pacientes 

parkinsonianos brasileiros (Tumas et al., 2008). A finalidade em se procurar entender como 

diferentes transtornos (especialmente transtornos do humor e ansiedade) influenciam o 

DAT tem enorme implicação prática ao identificarmos casos de dúvida diagnóstica. Uma 

vez que muitos destes indivíduos têm uma ou mais comorbidades psiquiátricas, isto deve 

ser levado em conta ao se analisar exames de DAT scan.  
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3. METODOLOGIA 

_________________________________________________________________________ 

 

Os presentes estudos são fruto de uma colaboração entre: (1) Setor de Transtornos do 

Movimento do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de 

São Paulo; (2) Laboratório Interdisciplinar de Neurociências Clínicas (LiNC) do 

Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo; e (3) Instituto Israelita 

de Ensino e Pesquisa (IIEP) do Hospital Israelita Albert Einstein. Os pacientes que fizeram 

parte deste projeto foram selecionados entre os anos de 2006 e 2007. Maiores detalhes 

sobre a metodologia utilizada neste projeto, tais como os critérios de seleção de pacientes e 

controles, os instrumentos de avaliação neurológica, os protocolos de aquisição de exames 

de neuroimagem estão descritos em maiores detalhes nos estudo 2, 3 e 4. 

 

3.1. Considerações Éticas 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de São Paulo (protocolo número0303/07). Os indivíduos que fizeram parte deste estudo 

assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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4. ESTUDO 1  

_________________________________________________________________________ 

 

MOLECULAR IMAGING STUDIES IN PARKINSON`S DISEASE: REDUCING 

DIAGNOSTIC UNCERTAINTY 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo publicado na revista The Neurologist 2009;15:6-16 

Fator de impacto (JCR 2009): 2.211  
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