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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo estudar os aspectos fisiopatológicos e 

terapêuticos da doença de Parkinson (DP) e os cuidados de enfermagem. Trata-se 

de uma revisão de literatura realizada através de levantamentos bibliográficos em 

base de dados da rede mundial de computadores, como Eletronic Library On- Line 

(SCIELO), Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do 

Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILAC), Biblioteca Regional de 

Medicina (Bireme) e Biblioteca da Universidade de Franca. Com sua primeira 

descrição em 1817, a doença de Parkinson está entre as doenças crônicas não 

transmissíveis mais comuns em idosos com características degenerativas. A doença 

demonstra-se como uma evolução progressiva sem causa conhecida, atuando nos 

neurônios dopaminérgicos da substância cinzenta, causando uma deficiência de 

dopamina nas regiões profundas do cérebro e substância cinzenta. Vários 

tratamentos são recomendados para terapêutica da doença entre eles estão 

farmacológico, cirúrgico, fisioterapêutico, psicológico e fonoaudiológico. O 

tratamento dos sintomas deve iniciar-se no momento do diagnóstico e o Levodopa é 

o medicamento mais indicado. Desta forma conclui-se que o tratamento mais usado 

é a terapia medicamentosa, já que a doença não tem cura, além disso, o mesmo 

ameniza os sintomas e que ainda o portador da DP deve receber atenção especial 

da enfermagem e da equipe multiprofissional para ajudá-los no convívio com a 

doença. 

Palavras-chave: Doença de Parkinson; Fisiopatologia; Terapêutica; Cuidados de 

Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurológica e sua primeira 

descrição foi definida no ano de 1817 pelo médico inglês James Parkinson, 

inicialmente denominada como paralisia “agitante”. É uma doença 

neurodegenerativa, acomete o sistema nervoso central (SNC) e ocorrem alterações 

motoras devido à morte dos neurônios dopaminérgicos, um neurotransmissor na via 

nigroestriatal e cortical, interferindo diretamente no sistema motor (1). 

Por se tratar de uma doença degenerativa ocorrem alterações motoras sendo 

caracterizada pela presença de movimentos tremulantes involuntários, diminuição da 

força muscular, alteração da marcha, inclinação do tronco para frente e a lentidão do 
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movimento (bradicinesia). Podem aparecer outros sintomas e sinais não motores 

como, por exemplo, hipotensão postural, distúrbios do sono, alterações do olfato, 

constipação, mudanças emocionais, sintomas psicóticos, prejuízos cognitivos, 

ansiedade, demência, depressão e outros (2). 

A DP está entre as doenças crônicas não transmissíveis mais comuns em 

idosos com características degenerativas. Dificilmente o portador identifica o início 

da doença, por isso são pessoas próximas e familiares que notam as alterações que 

no início são atenuadas. O diagnóstico é predominantemente clinico, pois não 

possui teste especifico para sua confirmação. A doença apresenta vários sinais e 

sintomas que são identificados e relacionados com as alterações da motricidade e 

sintomas clínicos caracterizados por tremor, rigidez, e bradicinesia causado pela 

ausência da dopamina (3). 

Causa muito desgaste e sofrimento tanto para o portador quanto para os 

familiares, devidos aos sintomas serem contínuos sem intervalos ou períodos de 

alívio, seguidos de efeitos, progressivos e severos. Essas alterações propiciam uma 

incapacidade funcional e uma perda na qualidade de vida de seus portadores (4). 

A DP apresenta-se entre pessoas de ambos os sexos a partir dos 50 e 70 

anos de idade, no entanto alguns estudos indicam maior incidência no sexo 

masculino. Atinge todas as etnias e classes sociais principalmente na população 

idosa e sua prevalência é atribuída ao aumento da idade. Segundo dados da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 1% da população mundial maior de 

65 anos, possuem a DP. Isso se relaciona a uma prevalência de aproximadamente a 

150 a 200 casos a cada 100 mil habitantes. No Brasil é estimado que entre 300 e 

400 mil pessoas são portadores da doença (5). 

Apesar de não haver cura, existe tratamento e a finalidade do mesmo é 

controlar os sintomas e manter a independência funcional do doente. Ainda não 

existem condutas clinicas ou cirúrgicas que paralise a progressão da doença. O 

tempo de progressão e os tipos de sinais sintomas variam para cada indivíduo, 

portanto cada portador deve ser individualmente avaliado de acordo com suas 

respectivas necessidades, tendo como principal objetivo dispensar ao doente melhor 

qualidade de independência funcional (6). 

 Como a doença é causada por alterações bioquímicas estriatais 

comprometendo a atividade colinérgica e dopaminérgica nestas regiões, é 

necessário a utilização de drogas no tratamento dos portadores, que capacitem o 
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aumento da atividade dopaminérgica. A Levedopa é a droga com resultados mais 

eficazes sobre os sintomas do paciente. É a substância mais utilizada para o 

tratamento apesar dos efeitos colaterais tardios. O momento mais adequado para a 

introdução do medicamento é quando o diagnostico está confirmado. O paciente tem 

o direito de saber a respeito do diagnóstico da doença e de sua evolução, desde que 

não seja prejudicial ao tratamento (7). 

O tratamento da doença tem apresentado avanços, porém devido sua 

degeneração progressiva, os tratamentos que existem, tendem a melhorar os 

sintomas e desacelerar a progressão da doença. O tratamento dos portadores da 

doença deve ser iniciado precocemente, de forma coerente e continuo. Vários 

tratamentos são indicados para a DP que são eles: farmacológico, cirúrgico, 

fisioterapêutico, fonoaudiológico, psicológico e outros. Diante das necessidades 

emocionais, sociais e ocupacionais de cada indivíduo deve ser considerado o melhor 

tipo de tratamento, levando em consideração a necessidade de apoio ao doente, 

ressaltando suas prioridades e o papel da família quanto ao cuidado (3). 

O portador da DP passa por um processo de modificação, sendo essencial a 

busca de novas formas de adaptações, podendo manter uma boa qualidade de vida. 

A enfermagem tem um papel importante no tratamento do portador da doença, 

atenuando o sofrimento do mesmo (8). 

Os cuidados de enfermagem vão desde observar e avaliar como a doença 

atingiu seu desempenho da vida cotidiana, as possibilidades funcionais e as reações 

aos medicamentos do doente de Parkinson. Outros cuidados de enfermagem são 

uteis como a administração de medicamentos sob prescrição médica, educação do 

portador e familiares, orientação sobre terapia medicamentosa, estimular exercícios 

e outros. Sendo assim a meta dos cuidados de enfermagem ao portador de 

Parkinson é a assistência com conhecimento, ética e dedicação (9). 

 

OBJETIVOS 

Por se tratar de uma doença onde ainda são estudadas a causas associadas 

a esta patologia, o presente estudo teve como objetivo estudar os aspectos 

fisiopatológicos e terapêuticos da DP e os cuidados de enfermagem. 

 

METODOLOGIA 

Para atingir o objetivo proposto, esta pesquisa foi realizada através de uma 



4 
 

revisão da literatura pelo levantamento bibliográfico, na Biblioteca Virtual da Saúde 

(BVS), Biblioteca Regional de Medicina (Bireme) e Biblioteca da Universidade de 

Franca. Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) adotados para a busca dos 

artigos científicos foram: Doença de Parkinson; Fisiopatologia; Terapêutica; 

Cuidados de Enfermagem.  

Os critérios para a inclusão dos estudos foram artigos publicados na língua 

portuguesa, na íntegra entre 2007 e 2016. Foram excluídos aqueles que não eram 

pertinentes ao objetivo proposto. Posteriormente à leitura e compreensão dos 

artigos, foram selecionados 15 referenciais para a construção do texto presentes 

neste trabalho. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A DP apresenta-se como uma evolução neurodegenerativa e progressiva de 

etiopatogenia desconhecida, que atua nos neurônios dopaminérgicos da substância 

cinzenta, causando uma deficiência de dopamina nas regiões profundas do cérebro 

e substância cinzenta. Apresenta ainda disfunção monoaminérgica, colinérgicos, 

serotoninérgicos e noradrenérgicos. A carência dessas substâncias incapacita o 

organismo de regular os movimentos comuns (10). 

É considerada também como doença idiopática onde estudos sugerem que a 

DP pode ser decorrente de fatores genéticos, estresse oxidativo, toxinas ambientais, 

anormalidades mitocondriais ou até mesmo alteração do envelhecimento. Os fatores 

genéticos estão relacionados à existência de genes que contribuem para o 

aparecimento da doença. Os fatores associados ao estresse oxidativo acontecem 

devido ao aparecimento de um desequilíbrio entre a formação de radicais livres e os 

antioxidativos (11).  

Já as toxinas ambientais estão ligadas aos portadores da DP que vivem na 

zona rural e a utilização de água não tratada ou exposta às herbicidas e pesticidas, 

ou ainda aqueles que sofrem exposição a produtos químicos, como mercúrio, 

manganês e solventes. Os acometimentos mitocondriais podem estar diretamente 

ligados aos fatores tóxicos e genéticos que ocasionam vários eventos originando a 

morte celular programada. Um dos fatores etiopatogênicos importante seria a causa 

multifatorial, com a combinação de predisposição genética, fatores tóxicos e 

ambientais. Com a contribuição do envelhecimento cerebral associa-se a 
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prevalência da idade, pertinente à perda neuronal progressiva (11). 

À medida que a DP progride e os neurônios se degeneram, os mesmos 

desenvolvem corpos citoplasmáticos inclusos, conhecidos como corpos de Lewis. 

Quando os sinais clínicos da DP começam a ser evidenciados, associa-se a 

ocorrência da perda de pelo menos 80% dos neurônios dopaminérgicos na 

substância cinzenta e o mesmo grau de redução de dopamina no corpo estriado (3). 

A epidemiologia da DP não apresenta distinção entre as classes sociais, raças ou 

sexo, acometendo homens e mulheres, na faixa etária de aproximadamente 55 a 65 

anos. Em alguns casos, a DP pode manifestar-se em indivíduos com idade inferior a 

40 anos, sendo caracterizada como Parkinsonismo Precoce (PP). Estudos indicam 

que esta patologia acomete cerca de 1% da população mundial com de 65 anos (9). 

A prevalência de DP é estimada em cem a duzentos casos para cada cem mil 

pessoas. Calcula-se uma incidência de 1/400 para a população geral e 1/200 para a 

população a partir de 40 anos de idade. As porcentagens variam de país para país, 

relaciona-se que estas variações não estão interligadas com diferenças étnicas ou 

geográficas. No Brasil estudos mostram que 3,4% acima da população acima de 64 

anos possuem DP (3). 

O diagnóstico da DP varia consideravelmente de um portador para outro 

assim como a evolução da doença, a neurodegeneração e a progressão dos 

sintomas. Para os neurologistas geralmente o diagnóstico da DP associa-se a 

identificação dos principais sinais motores que são anormalidades posturais, rigidez, 

tremor de repouso e bradicinesia, não sendo obtida classificação clinica especifica. 

Segundo estudos existem dificuldades relacionadas em diferenciar a clinica entre DP 

e outras síndromes Parkinsonianas (2). 

Os sinais e sintomas da DP se manifestam incialmente de forma motora, onde 

os mesmos são chamados de sinais cardinais da DP, apresentando tremor, rigidez, 

bradicinesia e instabilidade postural. Para compreender melhor sobre as áreas 

cerebrais comprometidas na DP, a mesma é dividida em estágios. No estágio 1 da 

doença acontece o acometimento do núcleo motor dorsal dos nervos glossofaríngeo 

vago, zona reticular intermediaria, núcleo olfatório anterior, formando um processo 

neurodegenerativa localizado quase todo nas fibras dopaminérgicas que inervam o 

putâmen dorso-lateral (11).  

O estágio 2, compromete núcleos da rafe, núcleo reticular gigantocelular e do 

complexo dos lócus cerúleos. No estágio 3 são comprometidas partes da substância 



6 
 

cinzenta compacta do mesencéfalo. Já nos estágios 4 e 5 há comprometimento das 

regiões prosencefálicas, do mesocortex temporal e de áreas de associação do 

neocórtex pré-frontal. No estágio 6 há o acometimento de áreas de associação do 

neocórtex, áreas pré-motoras e área motora primária (11). 

Devido à perda da dopamina, que envolve todo núcleo estriado e outras 

regiões do córtex cerebral, do tronco e da medula espinal, a progressão da DP é 

inevitável e o acometimento de áreas diversas do encéfalo e tronco, onde vários 

sinais da doença podem estar relacionados como sinais não motores (distúrbios do 

sono, depressão e a disfunção cognitiva). Entretanto nem todos os portadores da DP 

apresentam todos os sintomas ao mesmo tempo (10). 

Rigidez muscular, tremores e bradicinesia são as principais manifestações 

clinicas da DP ocorrendo também ausências de movimentos complementares a 

marcha, tremor es em repouso de mandíbula e extremidades, diminuição da 

expressão facial. Outras manifestações visíveis à DP desencadeiam problemas na 

fala e distúrbios do sono.  Depressão e demência aparecem em estágios avançados 

da doença (12). 

Os tratamentos da DP existentes amenizam os sintomas e retardam a 

progressão da doença. É muito importante que a DP tenha tratamento precoce, 

complexo e continuo de maneira multiprofissional, certificando que o tratamento 

deve ser individualizado, pois cada portador apresenta sinais e sintomas, respostas 

a medicações e um conjunto de necessidades sociais, emocionais, ocupacionais, 

que devem ser levadas em consideração na escolha do melhor tipo de tratamento. 

Diante da inexistência de cura desta doença, a qualidade de vida desses portadores 

torna-se prioridade (3). 

Vários tratamentos são recomendados para terapêutica da DP entre eles 

estão farmacológico, cirúrgico, fisioterapêutico, psicológico e fonoaudiológico. O 

tratamento da DP tem o objetivo de reduzir a progressão da doença e controlar os 

sintomas (2).  

O tratamento dos sintomas deve iniciar-se no momento do diagnóstico. Para 

escolha do medicamento mais apropriado, leva-se em consideração condição da 

doença como o estágio, sinais e sintomas presentes, acontecimento dos efeitos 

colaterais, idade do portador da DP, medicamentos de rotina e custos (2). 

O Levodopa é o medicamento mais indicado, tem ação no SNC, convertendo 

a enzima dopa descarboxilase cerebral em dopamina e a mesma agindo na 
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neurotransmissão de comandos motores (8). 

Este tratamento tem como principal objetivo a reposição da dopamina, para 

este fim são introduzidas outras drogas como as anticolinérgicas, antidepressivas, 

piribedil, amantadina, agonistas dopaminérgicos e a levodopa. A eficiência da 

levodopa na terapêutica do tremor bradicinesia e rigidez é alta, podendo chegar a 

80%. O uso prolongado do levodopa pode ocasionar flutuações da produção motora 

e também a discinesia. Os efeitos periféricos também podem surgir com 

manifestações gastrointestinais, náuseas, vômitos e sintomas cardiovasculares 

como, hipertensão postural e arritmias, sendo estes efeitos minimizados com uso de 

inibidores da descarboxilase (3). 

Ainda relacionado ao tratamento da DP existe uma cirurgia para casos da 

doença com tremores excessivos, que vem demonstrando eficiência na diminuição 

dos sintomas de longa duração. São implantados eletrodos semelhantes ao 

marcapasso no crânio onde o portador da DP pode ligar e desligar quando 

necessário (3).  

Para um tratamento satisfatório é necessário um entendimento da doença 

pela família e pelo portador, porém sendo indispensável à terapia medicamentosa, o 

atendimento especializado com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, 

enfermeiros e profissionais de educação física com intuito de manter as condições 

de funcionalidade do portador da DP e para que o mesmo possa desempenhar 

atividades do cotidiano, com um vinculo social e qualidade de vida (13). 

Ser portador da DP cria um novo processo na vida do doente e da família e o 

enfrentamento dessa nova condição vem acompanhado de sofrimento, incertezas, 

desânimo, angústias, medo e tristezas, resultando num desgaste físico e emocional 

tanto para o portador e também os familiares. Nesse contexto deve-se priorizar a 

qualidade de vida, o bem estar físico, social, psicológico, e o enfermeiro tem um 

papel fundamental frente ao portador da doença e com a família, auxiliando no 

tratamento, oferecendo educação em saúde, esclarecendo dúvidas, e informando 

sobre o processo de adaptação, aceitação para conviver com a DP (8). 

Os cuidados de enfermagem na assistência ao portador da DP deve objetivar 

a melhoria de sua qualidade de vida e promover o tratamento, estimulando a busca 

no suporte técnico de reabilitação, apoio psicossocial e o autocuidado aos 

portadores da doença com incapacidade total ou parcial, manifestados a partir da 

progressão da patologia, deixando-os impossibilitados de exercer suas atividades e 
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funções básicas (14). 

É essencial que o enfermeiro estabeleça vínculo com o portador da doença e 

com a família e disponibilizem para o processo do tratamento da doença tentando 

promover a autonomia do indivíduo, o direito dos princípios de cidadania e 

democracia além do compromisso social com a melhoria do estado de saúde, 

respeitando o estilo do paciente, cultura, hábitos, rotinas, e, dispensando ações 

necessárias para o tratamento e cuidado. Os cuidados de enfermagem faz-se 

necessário a pessoa com DP que devem ser pautados na forma de identificar, 

planejar e colocar em prática ações que favoreçam o mesmo (15). 

Deve-se atentar não só para sintomatologia específica, mas também para 

alterações do sono, olfato, hipotensão postural, depressão, ansiedade, sintomas 

psicóticos e os prejuízos no campo cognitivo. Inclui-se orientações quanto à 

alimentação, risco de broncoaspiração, constipação e outros sintomas motores. 

Além da terapia medicamentosa o portador da DP deve receber atenção especial da 

enfermagem para ajudá-los no convívio com a doença (12). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que DP além da sua cronicidade é uma doença neurodegenerativa 

progressiva, que afeta o indivíduo a nível físico, mental e social, ocasionando 

dificuldades para convivência com a doença. O diagnóstico da doença não é preciso 

provocando desta forma o retardamento do início do tratamento, devido ao pouco 

conhecimento da doença e seus sintomas. Entende-se que o tratamento mais usado 

é a terapia medicamentosa com o Levadopa, já que a doença não tem cura, porém o 

mesmo ameniza os sintomas.  

Quanto à adaptação do portador da DP, esta exige uma série de ações 

conjuntas de uma equipe multiprofissional, da família, é importante que a 

enfermagem tenha maior conhecimento acerca da patologia para identificar as 

necessidades do cotidiano e o estabelecimento de cuidados, priorizando a qualidade 

de vida do portador da doença.   

 

FONTES CONSULTADAS 

(1) Santos ME, Ziegler RJ, Ferreira VF. Doença de Parkinson: Revisão bibliográfica. 

Revista Ciências da Saúde. 2007;8(1):115-129. 

 



9 
 

(2) Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 228, de 10 de maio de 2010. Aprova o 

protocolo clínico e diretrizes terapêuticas - doença de Parkinson. Brasília: Ministério 

da Saúde; 2010. 

 

(3) Saito CT. A Doença de Parkinson e Seus Tratamentos: uma revisão bibliográfica 

[Monografia]. Londrina: Centro Universitário Filadélfia – UniFil; 2011. 

 

(4) Petenella FMN, Marcon SS. Descobrindo a Doença de Parkinson: impacto para o 

parkinsoniano e seu familia. Revista Brasileira de Enfermagem. 2009;62(1):25-31. 

 

(5) Dias-Tosta E, Correa Neto Y. Doença de Parkinson: recomendações. Academia 

Brasileira de Neurologia. 2011;(1):62-64. 

 

(6) Carvalho PCRC. Doença de Parkinson: Informação dos alunos do 4°ano do 

curso de Licenciatura em Enfermagem [Trabalho de conclusão de curso]. Portugal: 

Faculdade de Ciencias da Saúde da Universidade Fernando Pessoa; 2011.  

 

(7) Moreira CS, Martins KFC, Neri VC, Araújo PG. Doença de Parkinson: Como 

diagnosticar e tratar. Revista Científica da Faculdade de Medicina de Campos. 

2007;2(2):19-29.  

 

(8) Sousa Bbp, Dutra DM, Martins JS. Cuidados de Enfermagem e o Apoio da 

Família ao Idoso com Doença de Parkinson. Anais Congresso Internacional de 

Envelhecimento Humano. 2015;2(1)22-31.  

 

(9) Souza ES, Alves TIF, Passos ABB. Sistematização da Assistência de 

Enfermagem a um Idoso com Parkinson em uma Instituição de Apoio do município 

de Ipatinga. Revista de Enfermagem Integrada. 2010;3(2):564-577. 

 

(10) Kuster BJK, Silva LAA, Leite MT, Costa MC. Cuidados de Enfermagem aos 

usuários com Doença de Parkinson na Atenção Básica de Saúde. Revista de 

Enfermagem UFSM. 2014;4(1):10-18. 

 

(11) Galhardo MMAC, Amaral AKFJ, Vieira ACC. Caracterização dos Distúrbios 



10 
 

Cognitivos na Doença de Parkinson. Revista CEFAC. 2009;11(2):251-257. 

 

(12) Tosin MHS, Campos DM, Andrade LT, Oliveira BGRB, Santana RF. 

Intervenções de Enfermagem para a reabilitação na Doença de Parkinson: 

mapeamento cruzado de termos. Revista Latino-Am. Enfermagem, 2016:24:e2728. 

 

(13) Galvão TLA, Oliveira KKD, Maia CAAS, Maia CAADS, Miranda FAND. 

Assistência à pessoa com Parkinson no âmbito da estratégia de saúde da família. 

Revista Fund Care. 2016;8(4):5101-7. 

 

(14) Souza JM, Barbosa AC, Silva ALF, Júnior APC. Doença de Parkinson: 

Atribuição de Enfermagem na Interação Família – Doente. Revista Eletrônica 

Interdisciplinar. 2014;1(11):96-101. 

 

(15) Souza CFM, Almeida HCP, Souza JB, Costa PH, Silveira YSS, Bezerra JCL. A 

Doença de Parkinson e o Processo de Envelhecimento Motor: Uma Revisão de 

Literatura. Revista Neurociência. 2011;19(4):718-723. 


