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1. RESUMO 

A disfunção autonômica cardiovascular é um sintoma não motor observado na 

Doença de Parkinson (DP). Entretanto, o maior interesse da comunidade médica e 

científica nos últimos anos tem sido o tratamento de sintomas motores. Paralelo a 

isso, indivíduos com história familiar de hipertensão e/ou diabetes apresentam 

precocemente prejuízo na modulação autonômica cardiovascular. Entretanto, pouco 

se sabe sobre a influência história familiar da DP na modulação autonômica 

cardiovascular dos descendentes. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi analisar 

a influência da história familiar da DP sobre parâmetros hemodinâmicos e 

autonômicos em adultos jovens. Para isso, 24 indivíduos de ambos os sexos (18 a 

30 anos) foram divididos em 3 grupos: controle (C, n=8), história familiar de DP de 1º 

grau (HFP1, n=8), e história familiar de DP de 2º grau (HFP2, n=8). Os indivíduos 

foram avaliados em uma única bateria de testes, foram mensurados peso, estatura, 

dobras cutâneas, pressão arterial (PA) e a modulação autonômica cardiovascular 

durante 30 minutos de repouso. A duração estimada da avaliação foi de1 hora. Os 

dados foram apresentados como média±erro padrão, analisados através de teste de 

ANOVA de 1 via, seguido do post hoc de Bonferroni, e valores de p<0,05 foram 

considerados significativos. Os resultados demonstram que indivíduos com histórico 

familiar da DP possuem prejuízos na modulação autonômica cardíaca, 

demonstrados através de redução da modulação parassimpática cardíaca (RMSSD) 

associado a um maior balanço simpato-vagal, maior frequência cardíaca (FC) e 

redução da (RMSSD) em comparação com o grupo controle. Esses dados, em 

conjunto, indicam que essa população está mais predisposta a um evento 

cardiovascular do que os sujeitos sem história de DP na família. Dessa forma, maior 

atenção deve ser direcionada aos descendentes de portadores da DP, no sentido de 

desenvolver estratégias que promovam a saúde cardiovascular desses sujeitos, 

preventivamente, independente da manifestação de sinais clínicos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A Doença de Parkinson (DP) é um distúrbio crônico progressivo e que gera 

grande incapacidade conforme sua progressão (2). A DP tem origem através da 

morte dos neurônios produtores de dopamina (via nigroestriatal) e dos neurônios 

contendo neuromelanina (tronco cerebral) especialmente na camada ventral da 

parte compacta da substância negra e dos lócus cerúleos (3). Com a ausência de 



dopamina, surge uma síndrome marcada por tremor, rigidez, dificuldade para iniciar 

e lentificação dos movimentos, alterações comportamentais, cognição afetada e 

postura curvada denominados de “síndrome parkinsoniana” ou “parkinsonismo” 

(2,3), levando ao isolamento, ansiedade, distúrbios do sono, fadiga, problemas de 

memória e depressão (5). Define-se parkinsonismo as doenças que apresentam 

uma síndrome clínica semelhante, com tremor em repouso, rigidez muscular e 

instabilidade postural (4). Em pacientes com DP ocorre a afecção dos neurônios no 

núcleo motor dorsal do vago, atinge projeções parassimpáticas pré-ganglionares que 

se dirigem ao músculo cardíaco formando uma inervação parassimpática. Já a 

afecção dos neurônios localizados no núcleo cerúleo chega às projeções simpáticas 

pré-ganglionares da medula, alcançando desde a região pós-ganglionar e até o 

órgão alvo propriamente dito (11,12).  

Com o aumento da expectativa de vida no Brasil, o possível impacto da DP 

nas estruturas econômicas e de saúde é alarmante. Estes dados estão ligados as 

questões de saúde pública e são de extrema importância pois servem para as 

estratégias de utilização de recursos públicos. Dessa forma, entender o amplo 

espectro de consequências da DP para a sociedade pode contribuir para um melhor 

planejamento de políticas públicas (6). 

A interação entre o sistema simpático e parassimpático desempenha papel 

crítico no controle da (PA) e da (FC), onde alterações em qualquer um desses 

sistemas pode levar a prejuízos cardiovasculares. A ativação simpática resulta em 

aumento da PA e da FC; enquanto a parassimpática apresenta efeitos antagônicos 

“economia de energia” (7). Modificações no controle autonômico na DP são 

causadas pela degeneração dos neurônios do núcleo dorsal motor do vago, do 

bulbo ventro lateral rostral, dos pré-ganglionares parassimpáticos e simpáticos e dos 

pós-ganglionares simpáticos. Esses fatores levam a prejuízos na modulação 

autonômica e redução na sensibilidade barorreflexa (8). O estudo da 

variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é uma forma de avaliar o controle 

autonômico cardíaco. Consiste na oscilação dos intervalos entre batimentos 

cardíacos sucessivos (intervalos RR) por meio da avaliação do sinal 

eletrocardiográfico. Essas oscilações obtidas em repouso possibilitam indicações 

dos mecanismos da regulação autonômica, pois é a via eferente simpática e 

parassimpática no nó sinoatrial que possibilita ao longo do ciclo cardíaco a interação 

sincronizada de mecanismos centrais (centro vasomotor e respiratório) e de 



mecanismos periféricos (PA e movimentos respiratórios) (16). A VFC reflete a 

interação de diversos fatores que envolvem uma influência do SNA sobre o aparelho 

cardiovascular. Hoje se sabe que irregularidades nas variabilidades da FC e da PA 

significam algum tipo de anormalidade e que a diminuição VFC é um mau 

prognóstico (17).  

Nesse contexto, o presente projeto se propôs a investigar a modulação 

autonômica cardiovascular em adultos descendentes de pessoas com DP, através 

da análise da VFC, obtida a partir da FC com frequencímetro adequado para registro 

do intervalo RR. 

 

3. OBJETIVOS 

- O objetivo geral do presente projeto foi analisar a influência da história familiar de 

DP sobre parâmetros hemodinâmicos e autonômicos em repouso em adultos jovens. 

- Para cumprir o objetivo específico proposto, serão avaliados composição corporal, 

parâmetros hemodinâmicos e modulação autonômica cardiovascular. 

 

4. METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo analítico transversal com adultos jovens, ambos os 

sexos, idade entre 18 e 30 anos, com história familiar de DP. A pesquisa seguiu os 

aspectos éticos conforme a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e tem 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade São Judas Tadeu 

(CEP-USJT), conforme parecer 3.373.140. Os participantes foram recrutados por 

conveniência e a amostra foi autogerada. Após a assinatura do TCLE e 

preenchimento da anamnese, foram formados os seguintes grupos: 

 Controle (C, n=8): indivíduos sem história de DP; 

 História de DP de 1º grau (HFP1, n=10): indivíduos com história de DP em 

ascendentes de 1º grau (pai ou mãe biológicos); 

 História de DP de 2º grau (HFP2, n=10): indivíduos com história de DP em 

ascendentes de 2º grau (avô ou avó biológicos). 

Critérios de inclusão: adultos jovens, ambos os sexos, 18 a 30 anos, com 

história familiar de DP. Critérios de exclusão: hipertensão e/ou diabetes, doenças 

nos vasos sanguíneos, rins e glândulas endócrinas, uso de determinados 

medicamentos/substâncias que causassem elevação dos níveis pressóricos 

(inibidores da MAO, simpatomiméticos - gotas nasais [fenilefrina], antidepressivos 



tricíclicos, hormônios tireoidianos, AINES, carbenoxolona, licor, glicocorticóides, 

ciclosporina, eritropoietina, anestésicos, drogas ilícitas [cocaína, anfetaminas e 

derivados]). 

Foram mensurados peso e altura, e posteriormente realizado o cálculo do 

índice de massa corporal (IMC) através da seguinte fórmula: IMC = Peso / Altura2 

Para avaliar a composição corporal utilizou-se a bioimpedância elétrica (In 

Body 120), fornecendo os valores em quilogramas de massa magra, massa gorda e 

% de gordura. Após 10 minutos de repouso, a PA foi aferida 3 vezes (2 minutos 

entre cada), conforme especificações da Sociedade Brasileira de Hipertensão 

(2010). 

A avaliação da modulação autonômica cardiovascular pode ser realizada com 

o registro do intervalo RR (IP, ms) foi realizado através de um frequencímetro da 

(marca Polar®, modelo v800) que detecta a despolarização ventricular. Os arquivos 

de registro foram gravados por 30 minutos com o indivíduo em repouso e 

transferidos para o Polar Precision Performance Software para análise da 

variabilidade (RR) nas diferentes situações registradas. Após esses procedimentos, 

os dados foram transferidos e salvos em arquivos TXT, sendo utilizado o software 

CardioSeries para análise da VFC tanto no domínio do tempo quanto da frequência 

(Transformada Rápida de Fourier – FFT). 

A análise dos dados foi realizada através do software GraphPad Prisma 

(versão 6.0, CA, USA). Foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para que se 

possa indicar se os resultados apresentam distribuição normal e o teste de 

igualdade de variância para verificar se há diferença na variância entre as amostras 

dos grupos (heterocedasticidade). Após o período experimental os valores obtidos 

foram analisados pelo teste t-student. O nível de significância utilizado em todas as 

análises será inferior a 5% (p<0,05). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A DP é um tema de complexa discussão, pois pode estar associada ao 

estresse, genética e meio externo. É uma doença multifatorial que se relaciona ao 

envelhecimento (18). Quando se trata de doenças com acometimento da modulação 

autonômica cardiovascular, a história familiar tem grande impacto na manifestação 

precoce. Em descendentes de pessoas hipertensas, o aumento da PA está presente 

desde a infância, o que atribui à história familiar um status de “preditor” onde há a 



redução parassimpática e aumento da atividade simpática, mesmo que normotensos 

(19,20). Histórico de diabetes mellitus aumenta 40% no risco de morte e possuem 

características condizentes com o aparecimento de síndrome metabólica. Alterações 

na função autonômica são observadas em sujeitos com resistência à insulina. Isso 

sugere que a neuropatia autonômica está presente em sujeitos diabéticos ou está 

envolvida no desenvolvimento desta doença (21). 

Apesar da influência familiar sobre a manifestação de sintomas precoces na 

área cardiovascular, pouca atenção tem sido direcionada à DP. Dessa forma, este 

projeto se propôs a investigar a possível influência da história familiar de DP para 

ascendência em 1º e 2º grau na modulação autonômica cardiovascular em adultos. 

 

6. RESULTADOS  

A tabela 1 apresenta os dados de composição corporal dos participantes do 

estudo. 

Tabela 1. Dados de composição corporal dos grupos estudados 

Parâmetros Controle HFP1 HFP2 

Peso (kg) 84.59±4.47 

73.18± 6.4

9 

84.91± 6.1

2 

Altura (cm) 

169.7+ 

2.58 163.4±1.89 172±5.41 

IMC 29.49±1.66 27.48±2.61 28.82±1.20 

Massa muscular esquelética 

(kg) 32.01±2.59 24.54±1.63 32.92±4.15 

Massa de gordura (kg) 27.58±3.77 28.46±4.64 26.68±5.17 

Percentual de gordura (%) 32.44±4.17 38.04±.50 31.56±5.95 

 

Os dados hemodinâmicos demonstram que os valores de FC e PA, os valores 

são equivalentes entre os grupos experimentais (Figura 1, 2 e 3). 
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Figura 1: FC dos grupos 
controle (C), histórico familiar 
de Parkinson de 1º grau 
(HFP1) de 2º grau (HFP2).  

Figura 2: PA dos grupos 
controle (C), histórico 
familiar de Parkinson de 1º 
grau (HFP1) e de 2º grau 
(HFP2).   

Figura 3: PA dos grupos 
controle (C), histórico 
familiar de Parkinson de 1º 
grau (HFP1) e de 2º grau 
(HP2). 

 

As Figuras 4, 5 e 6 apresentam os parâmetros desvio padrão e variância do 

intervalo do intervalo de pulso, raiz quadrada da média da diferença de intervalo de 

batimentos cardíacos consecutivos (RMSSD).  
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Figura 4: Desvio padrão do 
intervalo de pulso do grupo 
controle (C), (HFP1) e (HFP2). 

Figura 5: Variância do intervalo 
de pulso do grupo controle (C), 
(HFP1) e (HFP2). 

Figura 6: Raiz quadrada da 
média da diferença do intervalo 
de batimentos cardíacos do 
grupo controle (C), (HFP1) e 
(HFP2). 

 

As Figuras 7, 8 e 9 apresentam parâmetros relacionados a modulação 

autonômica cardíaca no domino da frequência, respectivamente, a banda de baixa 

FC (modulação simpática), banda de alta FC (modulação parassimpática) e a 

relação banda de baixa/alta frequência (indicador de balanço simpato-vagal).  



   

Figura 7: Banda de baixa 
frequência do intervalo de pulso 
dos grupos controle (C), (HFP1) 
e (HFP2). 

Figura 8: Banda de alta 
frequência do intervalo de pulso 
dos grupos controle (C), (HFP1) 
e (HFP2). 

Figura 9: Relação das bandas 
de baixa frequência/alta 
frequência dos grupos controle 
(C), (HFP1) e (HFP2). 

  

Como os dados do presente estudo são inéditos e não existem evidências 

sobre a influência da DP na modulação autonômica cardíaca dos descendentes, 

optamos por apresentar os dados dos grupos HFP1 e HFP2 reunidos em um grupo 

denominado HFP (história familiar positiva) e comparamos com os sujeitos sem 

história de DP na família.  

 

 

Os dados hemodinâmicos demonstram que o grupo com histórico de 

Parkinson possui valores superiores de FC (Figura 10). Não observamos diferenças 

nos valores de PA entre os grupos estudados (Figuras 11 e 12). 
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Tabela 2. Dados de composição corporal dos grupos 

estudados 

Parâmetros Controle HFP 

Peso (kg) 84.59±4.47 79.05±4.63 

Altura (cm) 169.7+ 2.58 167.7±3.06 

IMC 29.49±1.66 28.15±1.57 

Massa muscular esquelética (kg) 32.01±2.59 28.73±2.52 

Massa de gordura (kg) 27.58±3.77 27.57±3.29 

Percentual de gordura (%) 32.44±4.17 34.8±3.43 
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Figura 10: FC do grupo controle 
(C) e (HFP). 

Figura 11: PA sistólica do 
grupo controle (C) e (HFP). 

Figura 12: PA diastólica do 
grupo controle (C) e (HFP). 

 

As Figuras 13, 14 e 15 apresentam respectivamente o desvio padrão do 

intervalo de pulso (DP-IP), variância do intervalo de pulso (VAR-IP) e raiz quadrada 

da média da diferença de intervalo de batimentos cardíacos consecutivos (RMSSD). 

Não se observou diferenças nos parâmetros DP-IP e VAR-IP, mas o RMSSD foi 

menor no grupo com histórico de DP, indicando menor modulação parassimpática 

cardíaca nesses sujeitos. 
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Figura 13: (DP-IP) do grupo 

controle (C) e (HFP). 

Figura 14: (VAR-IP) do grupo 

controle (C) e (HFP). 

Figura 15: (RMSSD) do grupo 

controle (C) e (HFP). 

 

As Figuras 16, 17 e 18 apresentam parâmetros relacionados a modulação 

autonômica cardíaca no domínio da frequência. A banda de baixa FC representa a 

modulação simpática (BF-IP), a banda de alta FC representa a modulação 

parassimpática (AF-IP) e a relação entre ambas representa o balanço simpato-vagal. 

Não foi observada diferença nas bandas BF-IP e AF-IP entre os sujeitos. Entretanto, 

o grupo com histórico familiar de DP apresentou maior balanço simpato-vagal, 

indicando possível desbalanço autonômico. 
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Figura 16: (BF-IP) do grupo 

controle (C) e histórico familiar 

de Parkinson (HFP). 

Figura 17: (AF-IP) do grupo 

controle (C) e histórico familiar 

de Parkinson (HFP). 

Figura 18: Relação das (BF-IP 

e AF-IP) dos grupos controle 

(C) e (HFP). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados do presente estudo demonstram que os sujeitos com história 

familiar de DP apresentam aumento da FC, aumento do balanço simpato-vagal e 

redução da modulação parassimpática cardíaca. Esses dados, em conjunto, indicam 

que essa população está mais predisposta a um evento cardiovascular do que os 

sujeitos sem história de DP na família. Dessa forma, o sistema de saúde pública 

deve direcionar maior atenção aos descendentes de portadores de DP, no sentido 

de desenvolver estratégias que promovam a saúde cardiovascular desses sujeitos, 

preventivamente, independente da manifestação de sinais clínicos. 
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