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1. Resumo 

A doença de Parkinson traz consigo uma série de sintomas que vão se avançando ao longo do 

aumento do nível da doença, onde o elemento central para a patologia é a degeneração dos 

neurônios geradores de dopamina, que comunicam com a substância negra compacta do 

mesencéfalo para o estriado e afetam  os neurônios da via nigrostriatal e se  localizados na 

região compacta negra. Levando o paciente a um quadro clínico de tremor em repouso (como 

falanges ao tocar piano), rigidez, postura em flexão, bradicinesia, acinesia e perda dos 

reflexos posturais, com o avançar da doença ocorrem também alterações psicológicas, 

fonoaudiológicas, respiratórias e sociais frequentemente ocorrem, causando então uma 

diminuição na qualidade de vida desses pacientes e de seus familiares. A partir disto nota-se a 

importância de um tratamento e maior ainda importância no diagnóstico precoce, onde 

ocorrem a maior dificuldade devido não haver exames para este diagnóstico, sendo o seu 

diagnóstico somente dado pela avaliação física do neurologista. No presente trabalho aborda 

algumas questões onde podem se relacionar com o desenvolvimento ou avanço desta doença, 

sendo questões alimentares, questões de homeostase de elementos sanguíneos e também 

estresse oxidativo.  

Palavras chave: doença de Parkinson, Vitamina D na doença de Parkinson, Bradicinesia. 

 

Summary 
 

Parkinson's disease carries with it a series of symptoms that are progressing along the increase 

of the level of the disease, where the central element for the pathology is the degeneration of 

the dopamine-generating neurons, which communicate with the compact black matter of the 

midbrain to the striatum and affect the neurons of the nigrostriatal pathway and if located in 

the black compact region. About the patient to a clinical picture of resting tremor (such as 
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phalanges when playing the piano), stiffness, flexed posture, bradykinesia, akinesia and loss 

of postural reflexes, with the onset of the disease also occur psychological, speech, respiratory 

and social changes often Occur, thus causing a decrease in the quality of life of these patients 

and their relatives parents. From this we note the importance of a treatment and even greater 

importance in the early diagnosis, where the greatest difficulty occurs because there are no 

exams for this diagnosis, and its diagnosis is only given by the physical evaluation of the 

neurologist. In the present work it addresses some questions where they can be related to the 

development or advancement of this disease, being alimentary issues, questions of 

homeostasis of sanguine elements and also oxidative stress. 

Key words: Parkinson's disease, Vitamin D in Parkinson's disease, Bradykinesia. 

 

2. Introdução 

 

       A doença de Parkinson é caracterizada uma neuropatologia é caracterizada pela 

degeneração dos neurônios dopaminérgicos que comunicam com a substância negra compacta 

do mesencéfalo para o estriado e afetam  os neurônios da via nigrostriatal. As células que 

ligam a substância negra ao putamen são as mais afetadas. A presença de inclusões 

citoplasmáticas conhecidas como Corpos de Lewy também fazem parte da neuropatologia 

(DAUER and PRZE DBROSKI 2003, LESS et al. 2009, DICKSON 2012). 

               A doença de Parkinson foi descrita pela primeira vez por James Parkinson em 1817: 

distúrbios caracterizados por tremor, movimento involuntário trêmulo, com diminuição do 

poder muscular, em partes não em ação e mesmo quando apoiado; com a propensão de dobrar 

o tronco para a frente, e passar de um andar para um ritmo de corrida: os sentidos e os 

intelectos não sendo lesados (PARKINSON, 1817). Sauvages descreveu a festinação (S 

AUVAGES,1768). Brissaud propôs pela primeira vez danos à substância negra como sede 

anatômica da doença de Parkinson (BRISSAUD,1925).   
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                     A morbidade e progressão clínica da doença de Parkinson foi estudada por 

Hoehn e Yahr, concluem um sistema de estadiamento internacionalmente reconhecido foi 

introduzido pela primeira vez este sistema de estadiamento de longa data está ancorado na 

distinção entre doença unilateral (Estágio I) e doença bilateral (Estágios II-V) e o 

desenvolvimento de comprometimento do reflexo postural (Estágio III) como um ponto de 

viragem na importância clínica da doença (Hoehn e Yahr, 1967), que é indispensável também 

ao tratamento através desta avaliação do estadiamento. 

             Aliado a alteração do centro de gravidade destaca-se também a deterioração dos 

parâmetros físicos como força muscular, resistência muscular, agilidade e coordenação, leva à 

limitação funcional que ocasionará dependência física, resultará em dependência funcional 

dos portadores da doença de Parkinson. Podendo-se afirmar que a realização de fisioterapia 

pode ser um auxilio secundario associada ao medicamento. 

                 Alguns dos sinais clínicos utilizados para estabelecer o diagnóstico da doença são 

tremor em repouso, instabilidade postural, rigidez muscular e dificuldade em iniciar 

movimentos (acinesia) ou continuar (bradicinesia), entre outros que afetam o movimento 

(LESS et al. 2009, MAZZONI, 2012). 

               É provável que o dano oxidativo às biomoléculas celulares esteja entre as principais 

causas da neurodegeneração que ocorre nessa doença. O selênio é um mineral essencial para o 

adequado funcionamento do encéfalo que pode estar associado a doença. (JOEL 

H. ELLWANGER; SILVIA I.R. FRANKE, 2016)  

             No mundo, em 2050, um quinto da população será de idosos, os números mostram 

que, atualmente, uma em cada dez pessoas tem 60 anos de idade ou mais e, para 2050, estima-

se que a relação será de uma para cinco em todo o mundo, e de uma para três nos países 

desenvolvidos (IBGE, 2011). 
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       Relacionado a esse crescimento da taxa de idosos consequentemente passamos pela 

formação de um novo perfil epidemiológico, onde a população está envelhecendo, mas 

trazendo consigo um volume crescente de doenças crônicas e degenerativas, que são afecções 

típicas de idades mais avançadas, crônica degenerativa, como a doença de Parkinson. As 

doenças crônicas e progressivas caracterizam-se pela ausência de intervalos ou períodos de 

alívio dos sintomas (PETERNELLA; MARCON, 2009). 

              Atualmente pode ser considerada a segunda doença neurodegenerativa senil mais 

comum, acometendo cerca de 1% a 2 % da população acima de 65 anos (DE RIJK; 

TZOURIO; BRETELER, 1997 apud NAKABAYASHI, 2008). Bem como a prevalência do 

Parkinson é estimada em cem a duzentos casos para cada cem mil pessoas (TEXEIRA; 

CARDOSO, 2004). Atualmente atinge 1% dos americanos acima de 50 anos de idade e vem 

somando 50 mil novos casos por ano. Estima-se uma incidência de 1/400 para a população 

como um todo e 1/200 para a população a partir de 40 anos de idade. No Brasil, estudos 

recentes mostram que 3,4 % da população acima de 64 anos de idade têm DP (AZEVEDO; 

CARDOSO, 2009). Com esse aumento desta população e aumento de doenças crônicas já 

citadas aumenta também aumenta a importância de estudos sobre causas destas doenças que 

ainda são desconhecidas. Levando-se em consideração a alta taxa da incidência desta doença 

é evidente o grau da importância de mais estudos no seu segmento para maiores 

esclarecimentos na relação a qualquer auxilio em sua causa, diagnóstico e/ou tratamento 

 

 3. Metodologia  

            O presente trabalho assume em geral a forma de pesquisas bibliográficas elaborado a 

partir de material já publicado, como livros, artigos, periódicos, bibliotecas virtuais bem como 

revisão bibliográfica. Segundo Moresi, define-se revisão bibliográfica como um estudo sistema 

esquematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes 
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eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. (Moresi, 2003) Este tipo de pesquisa 

proporciona ao pesquisador o contato direto com tudo aquilo que se foi escrito sobre 

determinado assunto. Para execução deste trabalho foi realizada uma análise e levantamento 

nas bases de dados como livros e artigos científicos, da biblioteca eletrônica Scielo (Scientific 

Electronic Library Online), biblioteca virtual em saúde Bireme, biblioteca eletrônica PubMed 

(US National Institutes of Health). sendo utilizada a língua portuguesa e inglesa. Os termos 

ultilizados para  pesquisa foram: causas do Parkinson, Parkinson,  vitamina D e  Parkinson, 

raios UV e Parkinson. 

 

 

4. Objetivo 

O trabalho visa fornecer informações revisadas sobre a doença de Parkinson, procurando o 

auxílio referente aos motivos da morte progressiva das células produtoras de dopamina.  

5. Desenvolvimento 

            Há uma alta prevalência de deficiência de vitamina D em pacientes com DP foi 

relatada pela primeira vez no final da década de 1990, e corroborou em vários estudos que 

também mostraram uma associação inversa entre a gravidade da DP e a vitamina D no soro 

(Peterson, 2014).  Embora a menor taxa de vitamina D possa ser uma consequência da 

doença, devido à mobilidade limitada dos pacientes e à sintomas digestivos. Várias linhas de 

evidência sugerem que a deficiência de vitamina D também pode estar envolvido na etiologia 

PD (Peterson, 2014;  Newmark, 2007). No entanto, poucos estudos investigaram esta hipótese 

e as evidências epidemiológicas a favor de uma associação de deficiência de vitamina D com 

risco de DP permanece limitada (Knekt et al., 2010; Wang et al., 2015). 
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          O estresse oxidativo que é um fator presente ao longo do processo médio de 

envelhecimento. No entanto, é mais elevado em pelo menos 60 doenças relacionadas com a 

idade, como a doença de Parkinson (PD) (Dai DF; Chiao YA, 2014). Na DP, o estresse 

oxidativo é resultado da deficiência mitocondrial, além de um processo inflamatório crônico, 

no qual ambos produzem espécies reativas de oxigênio (ROS) e espécies reativas de 

nitrogênio (RNS). Essas espécies reativas cumprem o ferro acumulado no cérebro e 

prejudicam as estruturas, levando à morte de neurônios dopaminérgicos na substância negra. 

Este processo cria um ciclo de dano celular, neuroinflamação e produção de ROS / RNS, 

resultando em morte neuronal (Perfeito R; Cunha-Oliveira T, 2012). Estudos anteriores 

sugerem que a homeostase de ferro alterada pode estar envolvida com a patogênese da PD, 

onde níveis mais baixos de ferro sérico foram encontrados em indivíduos que desenvolveram 

a doença (Savica R; Grossardt BR, 2009 e Pichler I;  Del Greco MF, 2013).  Alguns desses 

marcadores diferentes ainda não foram testados em PD e podem ser úteis no estudo desta 

patogênese. Assim, a compreensão da homeostase de ferro e sua relação com o estresse 

oxidativo / nitrosativo podem encontrar parâmetros confiáveis que podem estar relacionados 

ao processo neurodegenerativo na DP (James R. Connor, 2015) 

       Provável que o dano oxidativo às biomoléculas celulares esteja entre as principais causas 

da neurodegeneração que ocorre nessa doença. O selênio é um mineral essencial para o 

adequado funcionamento do encéfalo e, principalmente devido a sua atividade antioxidante, é 

possível que exerça um papel especial na prevenção e no manejo nutricional da doença de 

Parkinson, sabe-se que níveis corporais muito altos ou muito baixos de selênio podem 

(possivelmente) contribuir para a patogênese da doença de Parkinson, uma vez que esse 

desbalanço resulta no aumento dos níveis de estresse oxidativo. (JOEL H. ELLWANGER; 

SILVIA I.R. FRANKE, 2016)  
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Apesar de ser um mineral necessário em pequenas quantidades para o corpo humano, um 

nível adequado de Selenio pode melhorar vários aspectos da saúde humana. As deficiências 

de Se raramente são relatadas, fazendo parecer que é uma situação de pouca importância. 

contudo, as deficiências subclínicas podem afetar o metabolismo celular e causa mudanças 

que podem levar a várias doenças, possivelmente incluindo condições neurodegenerativas, se 

acumuladas e associado a outros aspectos ambientais e genéticos fatores. Além disso, Se em 

excesso também está associado com situações patológicas. Portanto, enfatizamos a 

importância de manter o consumo de Se em as doses recomendadas pela IOM (2000) (55 - 

400Μg / dia para adultos), seja através de alimentos ou através de suplementos (se forem 

necessários) (JOEL H. ELLWANGER; SILVIA I.R. FRANKE, 2015)  

 

6. Resultados 

O número de referências encontradas se relacionam à combinação das palavras chaves “causas da 

Doença de Parkinson” e “vitamina D”  foram achados números significativos sobre o tema abordado, 

porém em sua maioria foi abordado a doença em seu desenvolvimento e medicamentos. As causas 

da doença permanecem desconhecidas, e o presente trabalho deu-se objetivo para correlacionar 

alguns tópicos que podem estar envolvidos no desenvolvimeto e avanço da doença. Para análise dos 

dados foi utilizada na revisão de literatura  bases de dados inseridos na base BIREME, utilizando para 

a pesquisa a utilização de diferentes palavras chaves. 
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Fonte: bireme.  

7. Considerações finais 

      O presente trabalho tem intenção de auxiliar com maior quantidade de pesquisas 

relacionadas a causas que levam o desenvolvimento ou avanço desta doença, que ainda 

permanece desconhecida e a escassez de pesquisas deste tipo é uma problemática levando em 

consideração o aumentando consideravelmente nos últimos anos, e consequentemente as doenças 

típicas do envelhecimento também, sendo o Parkison umas das doenças com grande incidência nesta 

faixa etária. Os sintomas presentes na doença de Parkinson acarretam grandes transformações na 

vida de seus portadores e familiares,  vale salientar também a importância do diagnóstico precoce da 

doença, pois quanto mais cedo a doença é descoberta, mais rapidamente inicia-se o tratamento, 

permitindo assim que a doença evolua de maneira mais lenta adequando tratamento 

medicamentoso junto ao neurologista. Concluindo, com o presente trabalho, espera-se contribuir 

com futuras pesquisas que abordem a descoberta da Doença de Parkinson. 

 

 

 

Pesquisa sobre doença de parkinon

Doença de parkinson Antiparkinsonianos

Doença de Parkinson Secundária Dopamina

Neurônios Estimulação Encefálica Profunda
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