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RESUMO 
 

Protasio, Fayda da Cruz. Práticas baseadas em evidências: um estudo de caso            
avaliando idoso com Doença de Parkinson submetido à neuromodulação não          
invasiva, 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) –           
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade de          
Brasília, Brasília, 2019. 
 
Introdução: A Doença de Parkinson é uma patologia multifatorial em que há déficit             
dopaminérgico produzindo uma cascata de sintomas motores como o tremor de           
repouso, a bradicinesia, a rigidez, alteração muscular e não motores, alteração do            
sono, depressão, ansiedade, alterações cognitivas. A Prática Baseada em         
Evidências é um método de tomada de decisões clínicas mediadas pelo           
conhecimento científico que produzem as melhores evidências atualizadas,        
possibilitando a criação de protocolos, tratamentos e cuidados com eficácia          
comprovada. A estimulação transcraniana por corrente contínua é uma técnica de           
neuromodulação que possibilita a reabilitação neuronal através da utilização de          
corrente contínua não-invasiva aplicada na região cortical. O emprego de técnicas           
de neuromodulação não-invasivas, são permitidas para enfermeiros de acordo com          
o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, que sobretudo os           
especialistas em saúde mental e enfermagem psiquiátrica, estão habilitados para a           
utilização de tais práticas. Objetivo: Utilizar a prática baseada em evidências para            
apresentar um caso clínico constituído pelo acompanhamento de um paciente idoso,           
portador de Doença de Parkinson. Métodos: Trata-se de um estudo de caso, onde             
um idoso foi submetido a três sessões de estimulação transcraniana por corrente            
contínua. Ao final, avaliou-se a eficácia da neuromodulação diante dos parâmetros           
descritos para a análise dos sintomas motores e não motores por meio de escalas              
padronizadas. Resultados: Os resultados obtidos através do estudo de caso          
atestaram melhora acentuada em 37, 5% dos itens relacionados à bradicinesia, 46,            
6% em testes cognitivos relativos à memória (operacional e verbal de evocação livre)             
e atenção sustentada e 57,14% nos parâmetros de sono REM. No que se refere à               
avaliação de sintomas depressivos, 50,84% dos itens examinados não expressaram          
melhora após a estimulação e para os sintomas ansiogênicos. Conclusão: Ensaios           
clínicos randomizados e revisões sistemáticas recentes apontam para a eficácia do           
tDCS na melhora de quadros motores, transtornos do humor e memória operacional            
e testes de fluência verbal. Portanto, o estudo de caso foi relevante para expressar a               
potencialidade da neuromodulação como técnica de tratamento inovadora para a          
Doença de Parkinson e como uma estratégia que pode ser empregada pelo            
enfermeiro especialista.  
 
Descritores: Enfermagem Baseada em Evidências; Doença de Parkinson; Testes         
Neuropsicológicos; Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
ABSTRACT 

 
PROTASIO, Fayda da Cruz. 2019. Evidence-Based Practices: A Case Study          
Evaluating an Elderly with Parkinson's Disease submitted Noninvasive        
Neuromodulation, 2019. Graduate Paper (Nursing Degree) – Nursing Department,         
Faculty of Health Sciences, University of Brasilia, Brasília, 2019. 
 
Introduction: Parkinson's disease is a multifactorial condition in which there is a            
dopaminergic deficit producing a cascade of motor symptoms such as resting tremor,            
bradykinesia, stiffness, muscle and non-motor disorders, sleep disorder, depression,         
anxiety, cognitive impairment. Evidence Based Practice is a method of clinical           
decision making mediated by scientific knowledge that produces the best up-to-date           
evidence, enabling the creation of protocols, treatments and care with proven           
effectiveness. Transcranial direct current stimulation is a neuromodulation technique         
that enables neuronal rehabilitation through the use of noninvasive direct current           
applied to the cortical region. The use of non-invasive neuromodulation techniques           
are allowed for nurses according to the Federal District Regional Nursing Council,            
which especially the specialists in mental health and psychiatric nursing, are qualified            
to use such practices. Objective: To use the evidence-based practice to present a             
clinical case consisting of the follow-up of an elderly patient with Parkinson's disease.             
Methods: This is a case study in which an elderly person underwent three sessions              
of transcranial direct current stimulation. At the end, we evaluated the effectiveness            
of neuromodulation against the parameters described for the analysis of motor and            
nonmotor symptoms through standardized scales. Results: The results obtained         
through the case study attested a marked improvement in 37.5% of the items related              
to bradykinesia, 46.6% in cognitive tests related to memory (operational and verbal            
free evocation) and sustained attention and 57.14%. on REM sleep parameters.           
Regarding the evaluation of depressive symptoms, 50.84% of the examined items did            
not express improvement after stimulation and for anxiogenic symptoms.         
Conclusion: Randomized controlled trials and recent systematic reviews point to the           
efficacy of tDCS in improving motor status, mood and working memory disorders,            
and verbal fluency tests. Therefore, the case study was relevant to express the             
potential of neuromodulation as an innovative treatment technique for Parkinson's          
disease and as a strategy that can be employed by the specialist nurse. 
 
Descriptors: Evidence-Based Practices; Parkinson's disease; Scales for       
Assessment Parkinson's Disease; Transcranial Direct Current Stimulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 
CPFDL Córtex Pré-Frontal Dorsolateral 

COFEN  Conselho Federal de Enfermagem 

COREN Conselho Regional de Enfermagem 

DARPA Defense Advanced Research Projets Agency. 

DP Doença de Parkinson. 

ETCC Estimulação Transcraniana por Corrente Continua 

FE Funções Executivas 

Fig Figura 

HDAS Hospital Anxyety and Depression Scale 

IB Instituto de Biologia 

MA Melhora Acentuada 

MAPT Genótipo codifica proteina TAU 

MD Melhora Discreta 

MDS Moviment Disorders Society  

PBE Práticas Baseadas em Evidências 

PD-CRS Parkinson’s Disease Cognitive Rating Scale. 

PDSS Parkinson’ Disease Sleep Scale 

OMS Organização Mundial da Saúde 

QI Quociente de Inteligência 

tDCS Transcranial Direct-Current Stimulation 

TCLE Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

UnB Universidade de Brasília 

UPDCRS Unified Parkison’s Disease Rating Scale 
 

 
 
 
 

 
 
 



10 

 
SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO 12 

1.1 Práticas Baseadas em Evidências na Enfermagem e a Doença de Parkinson 12 

1.2. Doença de Parkinson 14 

1.2. Avaliação da função motora na doença de Parkinson 16 

1.4 Avaliação Cognitiva e das Funções Executivas 17 

1.5 Estimulação transcraniana por corrente contínua 19 

2 OBJETIVOS 21 

2.1 Geral 21 

2.2 Específicos 21 

3 MÉTODOS 22 

3.1 Tipo De Estudo 22 

3.2 Local de pesquisa e procedimentos de coleta 22 

3.3 Critérios de inclusão e exclusão 22 

3.4 Instrumentos de coleta de dados 23 

3.5 Aspectos Éticos 24 

4 RESULTADOS 25 

7 DISCUSSÃO 30 

8 CONCLUSÃO 34 

9 REFERÊNCIAS 35 

 APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO SÓCIO DEMOGRÁFICO E DE SAÚDE 38 

ANEXO 1: ESCALA UNIFICADA DE AVALIAÇÃO PARA A DOENÇA DE 
PARKINSON – UPDRS 40 

ANEXO 2.  ESCALA DE AVALIAÇÃO COGNITIVA DA DOENÇA DE PARKINSON 
(PD – CRS) 42 

ANEXO 3 - ESCALA DE SONO PARA DOENÇA DE PARKINSON 50 

ANEXO 4 - ESCALA HOSPITALAR DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO 53 

ANEXO 5 - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA 
SAÚDE 54 

ANEXO 6: PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA 
SAÚDE 59 

 



11 

 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Práticas Baseadas em Evidências na Enfermagem e a Doença de 
Parkinson 

A enfermagem, como prática de cuidados não científicos, surgiu com          

os conceitos de doença, de enfermo e as noções básicas de cuidados gerais             

providos pelas religiões e benevolências. A medida em que atuava com           

técnicas higienistas e priorizando os primeiros ensaios do processo de          

enfermagem, Florence Nightingale foi pioneira ao comprovar a eficácia         

científica do cuidado, elevando a enfermagem à categoria de ciência. 
“Para ser útil, uma teoria deve ser significativa e relevante, mas acima de tudo              

compreensível. A teoria tem sido definida como uma explicação         
sistemática de um evento em que os componentes e os conceitos           
são identificados, os relacionamentos são propostos e as previsões         
são feitas” (Streubert-Speziale & Carpenter, 2003 apud Queiroz,        
2014, p 159). 

 

O legado deixado por Nightingale proporcionou a criação de teorias e           

modelos conceituais científicos no âmbito da enfermagem, que auxiliam na          

compreensão dos procedimentos e técnicas que embasam a ciência do          

cuidar. A era da teoria, em conjunto com a consciência da enfermagem            

enquanto profissão e disciplina acadêmica, emergiu dos debates e         

discussões dos anos 60 e se renovam até os dias atuais, em artigos e              

produções científicas especializadas (QUEIROZ, 2014). 

A Prática Baseada em Evidências (PBE), surge nas décadas de 70/80            

na medicina, quando o Dr Archie Cochrane fez uma crítica aos ensaios            

randomizados produzidos por médicos aliados às indústrias farmacêuticas e         

afins, que eram factíveis de conflitos de interesse. No Canadá, a medicina            

baseada em evidências crescia na Universidade de McMaster com o          

propósito de alcançar eficiência e efetividade através de ensaios clínicos          

randomizados que pudesse trazer a resposta para tratamentos na prática          

clínica. Então, em 1990 a Cochrane Colaboration foi criada para promover a            
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publicação de revisões sistemáticas para manter atualizações com        

evidências na área da saúde (MCEWEN & WILLS, 2016; Barros et al, 2019). 

De acordo com as autoras supracitadas, na enfermagem, a PBE surge           

como uma teoria nova, nos anos 2000, diante da experiência de vida da             

enfermeira Helen Sodestrom que, ao vivenciar uma doença neuromuscular         

progressiva, decide ir a fundo na busca pelas evidências que explicassem a            

progressão da patologia que portava. Como resultado, estudou a própria          

condição clínica como aluna de pós-graduação em neurociência,        

desenvolvendo um grupo de pesquisa em PBE em que criou diretrizes para o             

controle de sintomas, escolhendo o sistema Iowa por ter sido identificado           

como mais utilizado em pesquisas da área Nos últimos 10 anos a PBE ou              

Prática Baseada em Pesquisas ou Abordagem à Solução de Problemas          

torna-se cada vez mais, a melhor estratégia de escolha para os cuidados            

aplicados em diferentes domínios da saúde. 

É importante ressaltar que a PBE e a pesquisa não são sinônimos,            

apesar de se auto-representarem. A Abordagem à Solução de Problemas          

refere-se a integração da experiência clínica individual com as melhores          

evidências clínicas disponíveis em revisões sistemáticas. O uso do         

conhecimento como um recurso de acesso as novas práticas clínicas é a            

chave do desenvolvimento de intervenções da saúde perspicazes (ELLIS,         

2016). 

A Enfermagem Baseada em Evidências favorece a aplicação da         

assistência da enfermagem de acordo com o conhecimento explícito,         

evitando a utilização ritualizada e automática de procedimentos na prática          

profissional. A tendência na prestação de um serviço de melhor qualidade           

ocorre pela aplicação de técnicas desenvolvidas e testadas por profissionais          

qualificados. Além disso, a PBE considera o contexto atual e, as informações            

levantadas as quais geram banco de dados que tornam-se material científico           

para uso da comunidade habilitada (LOPES &  HARRINGTON, 2015). 

A assistência de enfermagem e a PBE prestada ao paciente com           

Doença de Parkinson (DP) estão relacionadas com estudos que comprovam          

eficácia de tratamentos em consonância com pesquisas que retratam os          
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aspectos sintomatológicos, já que a doença é uma condição crônica,          

neurodegenerativa, multissistêmica, progressiva e incurável. No contexto da        

reabilitação, o enfermeiro, como membro profissional da equipe        

multidisciplinar, tem papel importante na promoção da saúde, tratamento de          

complicações e adaptação às limitações impostas pela doença. O profissional          

da enfermagem direciona o plano de cuidados para atender às necessidades           

de cada paciente e família, orientando a busca pela independência do           

paciente em relação aos seus limites físicos, cognitivos e comportamentais,          

através da valorização de seu potencial (TOSIN et al, 2016). 

Especialmente falando sobre planos de cuidado e técnicas de         

neuromodulação não-invasivas, o Conselho Regional de Enfermagem do        

Distrito Federal (COREN-DF), determinou a partir de parecer técnico nº          

10/2018 que o enfermeiro, sobretudo especialista em saúde mental e          

enfermagem psiquiátrica, está habilitado para a utilização de tais práticas. A           

utilização da estimulação magnética transcraniana e da estimulação elétrica         

transcraniana como intervenções em pesquisas científicas para       

aprofundamento do tema são recomendadas, considerando os protocolos        

institucionais e a Sistematização de Assistência de Enfermagem (COREN,         

2018).  

1.2. Doença de Parkinson 
Em 1817, James Parkinson descreveu os sintomas da shaking patsy,          

patologia posteriormente descrita por Jean-Martin Charcot como Mal de         

Parkinson (Goedert et al, 2013) uma doença caracterizada pela degeneração          

crônica e progressiva do Sistema Nervoso Central (SNC), marcada pela          

morte de neurônios produtores de dopamina.  

A perda ou redução dopaminérgica na DP incide nas células da parte            

compacta da substância nigra e o depósito de alfa-sinucleína (Werneck,          

2010/ Ferraz, 2016) que irá se agregar em áreas específicas do tronco            

cerebral, da medula espinhal e de regiões corticais. A presença de processo            

degenerativo em diferentes regiões cerebrais (núcleo dorsal da rafe, regiões          

mesocorticais e o núcleo basilis de Meyner) esclarece o motivo pelo qual,            
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uma série de sintomas e sinais não motores, como alterações do olfato,            

distúrbios do sono, hipotensão postural, constipação, mudanças emocionais,        

depressão, ansiedade, sintomas psicóticos, prejuízos cognitivos, tornam-se       

presentes e caracterizam a DP em subtipos. A visão atual é a de que a               

Doença de Parkinson é distúrbio multiorgânico, em que há a afetação tando            

do SNC quanto extra-SNC (BRANDÃO & GRIPPE, 2018). 

Ferraz (2016) destaca que como não existe nenhum exame         

complementar restrito para o diagnóstico da DP, o conhecimento clínico e a            

perspicácia do profissional que avalia são as chaves para determinar a           

patologia. Portanto, há critérios diagnósticos que são mundialmente        

reconhecidos para nortear os neurologistas: 1) os critérios do banco de           

cérebros da sociedade de Parkinson no Reino Unido e 2) os critérios da             

Movement Dissorders Society (MDS) para diagnóstico da doença de         

Parkinson idiopática. Ambos determinam os sintomas cardinais da DP:         

bradicinesia, tremor de repouso, rigidez, alteração de postura ou de equilíbrio           

(BARBOSA, 2015). 

Após o diagnóstico da DP, é fundamental que o profissional          

compreenda qual é o nível de estadiamento em que a patologia se encontra.             

Em 1967 os pioneiros Melvin D. Yahr e Margaret M. Hoehn definiram os             

níveis da doença relacionando-os com as funções motoras e Braak et al            

(2003) complementa a avaliação de progressão da doença através do          

reconhecimento da fisiopatologia, estruturando-os nos cinco níveis de        

estadiamento.  

No Estágio 1 a perda de neurônios se expressa pelo sintoma de            

constipação intestinal, em que a acetilcolina é o neurotransmissor precursor.          

Outros sintomas aparentes são os distúrbios do sono rem (insônia, despertar           

precoce, pesadelos e sonhos em movimento) que decorrem do         

comprometimento da formação reticular mediada pela acetilcolina e pela         

noradrenalina, este último neurotransmissor também é responsável pelo        

surgimento de sintomas olfativos (BRAAK et al, 2003). 

No estágio 2 as lesões nas estruturas localizadas na ponte          

determinam os sintomas dessa fase. A afetação dos núcleos da rafe,           
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expressam respostas aos neurotransmissores serotoninérgicos respondentes      

no sistema límbico, ocasionando o surgimento de ansiedade e depressão. O           

prejuízo na formação reticular, expressará alterações no ciclo sono vigília          

com a diminuição da resposta da acetilcolina. E, o locus cerelus lesado            

reduzirá a noradrenalina ocasionando o surgimento de sinais de dor (BRAAK           

et al, 2003). 

No estágio 3 surgem os primeiros corpúsculos de Levy na substância           

negra compacta e, o comprometimento das áreas afetadas promoverá os          

sintomas motores clássicos da patologia: tremor, rigidez e bradicinesia. No          

estágio 4 os corpos de Levy atingem o mesocórtex e as conexões do             

neocórtex, e portanto, o surgimento das alterações cognitivas tornam-se         

presentes com déficits nas funções executivas (BRAAK et al, 2003). 

No estágio 5 as alterações progridem para as áreas pré-frontais e de            

associação aumentando a presença de alterações cognitivas, como a         

dificuldade de reconhecimento de objetos, apraxia e configura-se o início da           

fase demencial. No estágio 6 as manifestações motoras estão afloradas com           

a rigidez, bradicinesia e instabilidade postural aumentada, somadas a         

incapacidade de ficar de pé e andar. Os sintomas não motores que se tornam              

presentes refletem o surgimento de alucinações e delírios, com demais          

alterações cognitivas (BRAAK et al, 2003). 

A situação epidemiológica da Doença de Parkinson destaca        

informações relevantes: é a segunda doença neurodegenerativa de maior         

prevalência na população mundial, cerca de 100 a 200 casos por 100.000            

habitantes. Há dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) revelando          

que aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 65           

anos tem a doença. Considerando a população brasileira, estima-se que          

cerca de 200 mil pessoas são acometidas pela patologia. Portanto, a DP tem             

distribuição universal e atinge todos os grupos étnicos e classes          

socioeconômicas no Brasil e no Mundo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 



16 

1.2. Avaliação da função motora na doença de Parkinson 
A DP é tradicionalmente conhecida pelo diagnóstico dos sintomas         

motores que se sobrepõem aos não-motores tornando a patologia         

reconhecida mundialmente por ser um distúrbio do movimento. Mesmo         

sabendo-se que o comprometimento da desordem está relacionado não         

somente com as funções motoras, na atualidade, consideram-se que os          

critérios diagnósticos para a definição patológica de acordo com os sinais           

cardinais de: tremor, rigidez, bradicinesia e instabilidade postural (Marras et          

al, 2014). 

Os sintomas motores são descritos mediante avaliações específicas        

que são sugeridas por escalas padronizadas. O estudo de maior impacto           

científico relacionado à DP diz respeito à definição dos estágios da doença            

definidos em 1967 por Melvin D. Yahr e Margaret M. Hoehn, os quais Hoehn              

e Yahr, os quais vieram a descrever o grau de estadiamento da DP (PONCE              

& LOZANO, 2011). 

Santangelo et al (2015) retratam que a Doença de Parkinson é           

descrita diante da sintomatologia expressa durante a avaliação neurológica,         

realizada por um profissional habilitado. Deste modo, pode-se descrever o          

estadiamento através da Escala de Hoehn & Yahr baseada em cinco níveis:  
I - Estágio primário ou unilateral: caracterizado por sintomas leves da           

DP, com interferência nas atividades da vida diária do         
indivíduo, e os sintomas motores de alteração postural,        
perda de equilíbrio, tremores, agitação psicomotora      
ocorrem de forma unilateral;  

II- Estágio secundário ou bilateral: as alterações motores acometem         
as porções direita e esquerda do corpo e, portanto, as          
atividades da vida diária estão com maior grau de         
comprometimento.  

III – Estágio terciário ou de instabilidade postural: é marcado pela           
gravidade da execução motora, estando inapto para ficar        
em pé ou andar em linha reta.  

IV – Estágio quaternário ou instabilidade postural grave: com a          
presença de bradicinesia severa, em que o paciente tem         
lentificação motora e os sintomas de rigidez são        
relevantes.  

V – Estágio quinário ou de locomoção dependente: o paciente está           
incapacitado de realizar atividades da vida diária devido ao         
severo comprometimento físico, estando restrito ao leito       
(SANTANGELO et al, 2015). 
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É importante salientar que atualmente, a escala de Hoehn Yahr foi           

adaptada para uma versão que amplia os estágios, considerando as          

seguintes subdivisões: Estágio 0: nenhum sinal da doença; Estágio 1:          

unilateral; Estágio 1,5: envolvimento unilateral e axial: Estágio 2: bilateral sem           

déficit de equilíbrio; 2,5: bilateral leve com recuperação no teste do empurrão;            

Estágio 3: bilateral leve com alguma instabilidade postural; Estágio 4:          

incapacidade grave ainda capaz de caminhar e permanecer em pé; Estágio           

5: locomoção dependente (FERRAZ, 2016). 

Outra escala de avaliação motora de aplicabilidade ampla em         

pesquisas e na prática clínica é a Parte III da Escala Unificada de Avaliação              

para a Doença de Parkinson, UPDRS. O instrumento é composto por catorze            

itens, tornando possível realizar o exame motor completo seguindo os          

critérios de análise: 1) Fala; 2) Expressão facial; 3) Tremor de repouso; 4)             

Tremor postural; 5) Rigidez; 6) Bater dos dedos; 7) Movimentação das mãos;            

8) Pronação e supinação das mãos; 9) Agilidade das pernas; 10) Equilíbrio            

postural; 11) Postura; 12) Marcha; 13) Estabilidade postural; 14) Bradicinesia          

e hipocinesia postural (FERRAZ, 2016). 

É inegável a importância das escalas supracitadas para a análise das           

manifestações motoras, considerando que ambas são citadas em pesquisas         

de alto impacto na comunidade científica, bem como na prática clínica diária            

de profissionais que atuam com a DP (TAHTIS & KASKi et al, 2018). 

 1.4 Avaliação Cognitiva e das Funções Executivas 
A cognição é uma função psicológica complexa formada pelos         

constructos: percepção, atenção, memória, raciocínio, juízo, imaginação,       

pensamento e linguagem os quais são determinantes na aquisição do          

conhecimento. Portanto, a neuropsicologia é a ciência que estuda a interação           

de processos cognitivos, comportamentos observáveis e o conhecimento        

anatomofisiológico do sistema nervoso, permitindo que o profissional realize         

uma avaliação perspicaz, com as informações levantadas (MALLOY-DINIZ et         

al, 2016). 
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O declínio cognitivo é um sintoma não motor fatidicamente encontrado          

em paciente com DP, sendo importante considerar que os fatores de risco            

para o desenvolvimento de tais sintomas são: capacidade visuoespacial         

precocemente prejudicada, gravidade motora em pacientes com diagnóstico        

recente, genótipo específico de MAPT (depósito da proteína TAU) bem como,           

pacientes idosos com DP (BRANDÃO & GRIPPE, 2018). 

As funções executivas (FEs) são processos cognitivos relacionados        

especialmente com as funções superiores e correspondem ao processo de          

execução de atividades mentais superiores. O substrato neural das FEs é o            

córtex pré-frontal chegando, inclusive, a ser descritas por alguns autores          

como funções dos lobos frontais (ARON et al, 2013; BETTCHCER et al,            

2016; MALLOY-DINIZ et al, 2016). 

O Sistema Nervoso Central é mediado por sinapses e pela ação de um             

sistema de resposta dos neurotransmissores. A capacidade destes sistemas         

de modular as funções executivas permite a adaptação da cognição em           

resposta a mudanças no ambiente. Diante da complexidade do termo, é           

importante salientar que as funções executivas nos permitem pensar antes          

de agir, bem como utilizar o raciocínio em detrimento das tentações e nos             

ajuda a conter reações abruptas impensadas, auxiliando a manutenção da          

atenção focal para a tomada de decisão e resolução de problemas           

(PAGONABARRAGA, 2015). 

Portanto, as funções executivas são habilidades fundamentais para o         

sucesso em todos os aspectos da vida e às vezes são mais preditivas do que               

o quociente de inteligência, QI. É, portanto, compreensível o que motiva o            

grande interesse em melhorar as FEs, bem como é sabido que habilidades            

podem ser aprimoradas em qualquer idade através de treinamento e prática,           

assim como o exercício físico melhora a aptidão física (DIAMONDS & LING,            

2016)  

A relação estabelecida entre Doença de Parkinson (DP) e funções          

executivas (FE) ocorre devido à manifestação de processos cognitivos         

deficitários na patologia descrita. O acometimento cognitivo da Doença de          

Parkinson, consideram-se substratos neurais específicos envolvidos, os quais        
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dividem-se em 2 conjuntos principais: 1) tipo frontais-estriatais, que envolvem          

a atenção, a memória operacional e as funções executivas e 2) corticais            

posteriores, que geram dificuldades na memória de reconhecimento e em          

habilidades visuoespaciais Estes déficits são amplamente identificáveis a        

partir da utilização de testes psicométricos e foram usados para a elaboração            

da proposta de critérios diagnósticos de transtornos cognitivos na DP feita           

pelas sociedades científicas internacionais (PAGONABARRAGA, 2015). 

A Escala de Avaliação Cognitiva da Doença de Parkinson, PD-CRS, é           

um instrumento que mensura a cognição e as funções executivas em nove            

parâmetros, considerando àqueles que estão mais comprometidos na DP: 1)          

Memória verbal com evocação livre imediata; 2) Nomeação por confronto          

visual; 3) Atenção sustentada; 4) Memória operacional; 5) Tarefa do desenho           

do relógio espontâneo; 6) Cópia do relógio; 7) Memória verbal de evocação            

livre tardia; 8) Fluência verbal alternada; 9) Fluência verbal de ações.  

 

1.5 Estimulação transcraniana por corrente contínua 
A estimulação transcraniana por corrente contínua, em inglês,        

transcranial direct-current stimulation (tDCS) é uma técnica de modulação em          

que a corrente elétrica ordenada em um fluxo ininterrupto, ocasionando uma           

modulação de excitabilidade cortical, provocando plasticidade sináptica e        

modulação por potencias de ação. De acordo com (Miniussi et al, 2013). a             

corrente é aplicada com baixa intensidade (1 – 2mA), transmitida por dois            

eletrodos com pólos positivo e negativo, que são posicionados no escalpo           

gerado efeitos de ativação e/ou a inibição de regiões específicas do cérebro. 

Um ensaio clínico com follow-up envolvendo 42 participantes com DP          

foi realizado na Austrália (Lawrence et al, 2018). O experimento propôs o            

treino cognitivo proferido pela plataforma SmartBrain, aliado ou não à          

estimulação transcraniana por corrente contínua, subdividindo os       

participantes em seis grupos diferenciados em que, ora recebiam 1) Somente           

Treino Cognitivo Padrão; 2) Treino Cognitivo Adaptado; 3) Estimulação         

Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC); 4) Treino Cognitivo        
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Padrão+ETCC; 5) Treino Cognitivo Adaptado+ETCC; sendo o 6) Grupo         

Controle. Os resultados apresentados demonstraram que os participantes        

obtiveram melhora na cognição (linguagem, memória global), nas funções         

executivas (memória operacional, flexibilidade cognitiva), tanto nos grupos        

que receberam o treino cognitivo quanto a ETCC exclusivamente. Entretanto,          

a melhora foi significativa quando as duas técnicas eram integradas, sejam           

no treino padrão ou no treino adaptado. 

Os protocolos de utilização padrão de maior aplicação para pacientes          

com DP, de acordo com estudos realizados, são 1) o posicionamento do            

eletrodo excitatório na região relacionada ao córtex pré-frontal dorsolateral         

esquerdo e direito, seja com a contralateralidade (esquerdo/direito) seja com          

2) o posicionamento na região supraorbital correspondente. (Doruk et al,          

2014; Broeder et al, 2015; Youtnuengnit et al, 2017). 

Tahtis & Kaski (2018) retratam ainda a variabilidade em relação à           

quantidade de sessões realizadas, duração da estimulação e realização do          

estímulo considerando a fase online ou offline do experimento. A literatura           

científica demonstra em revisões sistemáticas as dificuldades em validar         

novos protocolos, uma limitação exposta devido aos variados desenhos         

experimentais. 

Considerando a Prática Baseada em Evidências na Enfermagem, bem         

como as possibilidades de identificação de uma técnica de neuromodulação          

eficaz para os sintomas motores e não motores de paciente idoso com a DP,              

o estudo justifica-se como relevante, seja pela descrição de um novo campo            

de atuação com práticas avançadas em enfermagem, seja para corroborar          

com informações a luz da neurociência.  
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2 OBJETIVOS  
 

2.1 Geral 
- Apresentar o estudo de caso acerca dos efeitos da tDCS sobre os sintomas              

motores e não motores de um paciente idoso com diagnóstico de Doença de             

Parkinson.  

 

2.2 Específicos 
- Descrever os principais efeitos da tDCS sobre os sintomas motores e não             

motores da DP por meio das escalas e testes neuropsicológicos          

padronizados; 

- Discutir ações de enfermagem frente a sintomas motores e não motores na             

DP em um idoso. 
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3 MÉTODOS 

3.1 Tipo De Estudo 
Trata-se de um estudo de caso, método de pesquisa que propõe a            

investigação de um fenômeno contemporâneo em um contexto real. É          

especialmente aceito quando determinado fenômeno não está evidente e,         

portanto, o levantamento de dados e avaliação serão úteis para esclarecer o            

que estava obscuro (YIN, 2015). 

3.2 Local de pesquisa e procedimentos de coleta 
O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Neurociência e         

Comportamento vinculado ao Instituto de Biologia da Universidade de         

Brasília, LabNeuro/IB/UnB. O idoso voluntário foi convidado a comparecer no          

LabNeuro para fins da aplicação dos instrumentos e para participação da           

neuromodulação.  

O participante foi recrutado através de encaminhamento médico        

(neurologista) o qual é responsável pelo tratamento do idoso. O contato           

telefônico foi estabelecido com o idoso e a familiar (filha) e neste momento,             

foram dadas as orientações preliminares da pesquisa e informados quanto ao           

local do encontro. Na ocasião, o encontros consistiam de sessões de           

neuromodulação, em que ocorria a entrevista inicial com preenchimento de          

questionário sociodemográfico, em conseguinte havia a avaliação através        

das escalas psicométricas de sintomas motores e não motores. Tanto os           

instrumentos de avaliação quanto o protocolo de neuromodulação escolhido         

para o estudo foram selecionados de acordo com o referencial científico           

levantado no estudo das práticas baseadas em evidências, isto é, produções           

científicas no campo da neurociência com publicações em revistas de alto           

impacto e relevância científica. 

No primeiro encontro, o voluntário foi trazido pelo filho e nos dois            

momentos subsequentes, esteve no LabNeuro através de aplicativo de         

transporte privado, Uber. Os encontros aconteceram em três dias         
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consecutivos, sendo que no primeiro e último dia houve a aplicação da            

estimulação transcraniana por corrente contínua, assim como as avaliações         

por meio das escalas. Essas sessões tiveram duração aproximada de 1 hora            

e 30 minutos, tempo acordado previamente com o participante, após pilotos           

realizados com sujeitos hígidos e grupos clínicos.Em contrapartida no         

segundo dia, somente foi realizada a neuromodulação com permanência do          

sujeito no laboratório por 30 minutos. A estimulação anodal ocorreu com o            

protocolo de montagem nas regiões do córtex pré-frontal dorsolateral         

esquerdo e região supraorbital direita, com corrente de 2mA por 20 minutos.  

3.3 Critérios de inclusão e exclusão  
Os critérios de inclusão adotados para diagnóstico da DP foram os do            

Banco de Cérebros de Londres. Para ser elegível no estudo o participante: a)             

deveria estar em tratamento com drogas dopaminérgicas, com dose total          

diária estável por no mínimo 30 dias antes de iniciar as sessões de             

neuromodulação; b) ser capaz de ler e entender Português; c) ter capacidade            

civil preservada; d) e ter idade acima de 65 anos, independentemente do            

gênero.  

No levantamento de dados para os critérios de exclusão foram          

considerados: a) qualquer contraindicação para o uso da tDCS, leia-se:          

implantes cerebrais metálicos próximo a região a ser estimulada e/ou          

pacientes com hipersensibilidade ao soro fisiológico ou demais materiais         

acoplados ao estimulador; b) analfabetismo e/ou escolaridade inferior a 4          

anos; c) histórico de diagnóstico de doenças psiquiátricas ou vasculares          

graves, traumatismo craniano e epilepsia; d) diagnóstico clínico de psicose;          

e) comprometimento visual ou auditivo grave não corrigidos, assim como          

acometimento das funções motoras que prejudique o desempenho em itens          

que as exigem; f) em uso de antipsicóticos (bloqueadores dopaminérgicos)          

ou medicações estimulantes (como modafinil ou metilfenidato) (DORUK et al,          

2014) 
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3.4 Instrumentos de coleta de dados 
Antes de iniciar as sessões de neuromodulação foram coletados         

dados sociodemográficos de saúde (APÊNDICE 1), bem como foram         

aplicadas quatro escalas psicométricas. A saber: Escala Unificada de         

Avaliação para a Doença de Parkinson - UPDRS PARTE III (ANEXO 1);            

Escala de Avaliação Cognitiva Para Doença de Parkinson (Parkinson’s         

Disease Cognitive Rating Scale - PD-CRS) (ANEXO 2); Escala de Sono Para            

Doença de Parkinson (Parkinson's Disease Sleep Scale – PDSS (ANEXO 3);           

e Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (Hospital Anxiety and          

Depression Scale – HDAS) (ANEXO 4). 

A Escala Unificada de Avaliação para a Doença de Parkinson -           

UPDRS é um instrumento utilizado para avaliar alterações que ocorrem no           

paciente com Doença de Parkinson, sendo composta por quatro critérios de           

avaliação: PARTE I: Estado mental, comportamento e estado emocional,         

PARTE II: Atividade da vida diária; PARTE III: Atividade Motora e PARTE IV:             

Complicações da terapia na semana que passou. (SANTANGELO ET AL,          

2015). Na pesquisa em questão foi utilizada a parte III, em que é possível              

pontuar os seguintes parâmetros: 1) Fala; 2) Expressão facial; 3) Tremor de            

repouso; 4) Tremor postural; 5) Rigidez; 6) Bater dos dedos; 7) Movimento            

das mãos (pronação e supinação); 8) Movimentos rápidos e alternados das           

mãos; 9) Agilidade da perna; 10) Postura; 11) Marcha; 12) Estabilidade           

postural e 13) Bradicinesia.  

A Escala de Avaliação Cognitiva Para Doença de Parkinson         

(Parkinson’s Disease Cognitive Rating Scale – PD-CRS), é um instrumento          

que propõe a avaliação global da cognição, bem como de aspectos           

relacionados às funções executivas como: memória verbal por evocação livre          

imediata, nomeação por confronto visual, atenção sustentada, memória        

operacional, tarefa do relógio e memória visual de evocação livre e tardia.            

Fluência verbal alternada e fluência verbal de ações (SANTANGELO et al,           

2017). 
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A Escala de Avaliação do Sono na Doença de Parkinson (Parkinson's           

Disease Sleep Scale – PDSS) promove a análise da qualidade do sono            

diante de eventos relacionados como, frequência de vezes que o indivíduo           

levanta durante a noite, dificuldade em manter-se dormindo, inquietação dos          

membros durante o sono, frequência de conteúdos angustiantes, tremor logo          

ao acordar, cansaço e sonolência e indução ao sono durante o dia. 

A Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (Hospital Anxiety and           

Depression Scale – HDAS) trata-se de uma escala likert em que o paciente é              

questionado sobre elementos que compõem as variáveis do humor para          

rastrear sintomas depressivos, como a inapetência, embotamento afetivo, a         

tristeza recorrente e angústia, considerando também os elementos        

ansiogênicos como, a inquietação, sensação de pânico, inquietação e a          

incapacidade de sentir-se relaxado. 

3.5 Aspectos Éticos 
O presente trabalho foi submetido a um Comitê de Ética em Pesquisa            

a atendeu a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que            

dispõe sobre as normas éticas para pesquisa envolvendo seres humanos. Foi           

apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de            

Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, sob os números CAAE:           

09933119.3.0000.0030 e CAE:91375218.9.0000.0030.  

O participante foi esclarecido quanto ao procedimento do estudo e a           

sua forma de participação no mesmo, quanto ao sigilo e à confidencialidade            

dos dados coletados, assim como, foi orientado sobre o livre direito de            

retirar-se do estudo a qualquer momento sem nenhuma consequência. Itens          

constantes do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que foi           

assinado individualmente pelo idoso participante. 



26 

 

4 RESULTADOS 
O caso em estudo, foi coletado nos dias 21, 22 e 23 de outubro do               

presente ano às 14 horas no LabNeuro/UnB. Um idoso de 70 anos, sexo             

masculino, casado, pai de três filhos, avô de dois netos, coabitado com a             

esposa. O seu nível de escolaridade era de 8 anos de estudo, considerando             

que a sua formação escolar foi consolidada no primeiro grau. Era aposentado            

e sua atividade laboral durante 32 anos foi de auxiliar de almoxarifado.            

Atualmente, tem um sítio em região rural, e relata ser uma atividade de lazer              

“trabalhar como roceiro” (sic). Sobre hábitos e estilo de vida refere ser            

ex-fumante há mais de 20 anos, faz uso ocasional de bebida alcoólica            

(alguns fins de semana), e habitualmente consome café puro uma vez ao dia,             

no café da manhã, por volta das 07 horas e 30 minutos. 

Em relação à história da Doença de Parkinson (DP), referiu que o            

diagnóstico foi realizado no ano de 2007, por um neurologista. Na ocasião,            

sentia que a sua coordenação motora estava prejudicada e iniciava os           

primeiros sinais de tremor no membro superior e dificuldade em coordenar           

atividades motoras finas, bem como apresentou hiposmia (é a diminuição do           

sentido do olfato). Nega histórico familiar de DP. Sobre comorbidades, negou           

doenças cardiovasculares e metabólicas, afirmou dor na região do quadril          

proveniente de queda da escada ocorrida há 5 anos, sem relato de fraturas             

ou outros agravos decorrentes deste episódio, mesmo sendo avaliado por          

médico em ambiente hospitalar (informação confirmada pela filha). Quanto ao          

histórico de procedimento cirúrgico, realizou cirurgia de catarata em 2012 e           

teve a mão esquerda operada devido a trauma ocorrido no passado quando            

esta sofreu um corte enquanto brincava com o filho em um parque local,             

deixando abertura palmar prejudicada após ocorrência do evento. 

Sobre as condições de saúde gerais no dia da intervenção o           

participante referiu alteração do estado do sono na noite anterior, com           

acordar abrupto e dificuldade em permanecer dormindo. Quanto ao hábito de           
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sono, costumava deitar para dormir às 20h30, e acordar às 01h30 para tomar             

medicação. Frequentemente vai ao banheiro (aproximadamente 4 vezes por         

noite). A última dose de substância psicoativa foi durante o café às 07h30             

minutos. Não houve intercorrências familiares na última semana. 

O idoso participante fazia uso dos seguintes medicamentos: Prolopa         

BD 100/25 mg 2 comprimidos a cada 6 horas (07h30/13h30/19h30/13h30);          

Pramipexol 0,5 mg dose única à tarde (15h); Amitriptilina 25 mg dose única             

antes de dormir. 

Em avaliação realizada com o idoso, a pontuação da Escala           

Modificada de Hoehn & Yahr foi 1,5, ou seja, o grau de envolvimento motor              

foi considerado unilateral com acometimento axial, sendo que os parâmetros          

fisiológicos do estadiamento de acordo com Braak et al pontuou no estágio 3             

em que o comprometimento das áreas afetadas ocasionou os sintomas          

motores clássicos da patologia: tremor, rigidez e bradicinesia. 

Para facilitar a apresentação dos resultados dos testes psicométricos,         

estes serão dispostos em tabelas, considerado uma análise comparativa do          

momento anterior a estimulação transcraniana. Uma gradação foi instituída,         

pelo próprio pesquisador, para facilitar a apreciação do leitor: os graus de            

análise são mesurados em 5 níveis: 1) Melhora Acentuada (MA); 2) Melhora            

Discreta (MD); 3) Sem Melhora (SM); 4) Piora Discreta (PD) e PA (Piora             

Acentuada), conforme Quadro 1 mostrado a seguir: 
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Os resultados do estudo foram expostos em quadros, tornando         

possível estabelecer relações entre cada escala específica e os construtos          

avaliados, julgados por efeitos expressos em cada categoria levando em          

conta os períodos pré-estimulação e pós-estimulação. 

No Quadro 1 o resultado apresentado corresponde à Escala Unificada          

de Avaliação para a Doença de Parkinson – UPDRS, em que foram            

identificados que 64% dos domínios da motricidade que foram avaliados, não           

expressaram melhora. Já 35, 71% dos itens apresentaram melhora discreta          

nos domínios 6) Bater dos Dedos, 7) Movimento de Abrir e Fechar das Mãos;              

8) Movimento de Pronação e Supinação das Mãos, 9) Agilidade das Pernas e             

12) Marcha. Não houve expressão de resultados pós-estimulação        

correspondendo a piora discreta ou acentuada dos sintomas motores, bem          

como nenhum domínio da motricidade pontuou melhora acentuada.  

 

Sobre a Escala de Avaliação Cognitiva da Doença de Parkinson, os           

resultados levantados demonstraram que 50% dos domínios cognitivos que         

foram avaliados expressaram uma melhora acentuada pós-neuromodulação.       

No mais, 37,5% dos itens apontaram melhora acentuada após intervenção e           
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12,5% dos itens apontou para o resultado sem melhora após o procedimento,            

conforme mostra a tabela 

O quadro 2 representa a proporção dos achados identificados na          

primeira e na última coleta de dados após três sessões de estimulação. Os             

domínios cognitivos 3) Atenção sustentada, 4) Memória Operacional, 6)         

Memória Verbal de Evocação livre e Tardia e 8) Fluência Verbal de Ações,             

expressaram resultados significativos que podem ser observados abaixo.  

 

Em relação às avaliações realizadas com a Escala de Avaliação do           

Sono na Doença de Parkinson, os achados apontaram para resultados de           

alto impacto, para os domínios do sono com um total de 80%. Deste             

montante, 46,6% corresponde ao parâmetro de melhora acentuada, enquanto         

que 33,3% descreve a melhora discreta, 20 % dos domínios foram           

caracterizados por não apresentar nenhuma melhora. 

O quadro supracitado destaca os achados encontrados, possibilitando        

uma maior clareza dos aspectos correlacionados que estão dispostos a          

seguir: 
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Por fim, a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão foi um           

instrumento híbrido, ou seja, avaliou dois domínios específicos em que os           

índices de melhora acentuada, de acordo com o caso do estudo,           

corresponderam a 57,14% e 28,57% e assim foram julgados com melhora           

discreta enquanto que 14,28% foi caracterizado como sem melhora. Ao          

destacar o domínio depressão 48, 45% dos itens foram considerados como           

melhora discreta, enquanto que 57,14% dos itens expressaram não ter          

melhora dos sinais/sintomas em análise.. 
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No quesito referente aos domínios da ansiedade, a tabela representa a           

melhora pós-estimulação em quase todos os níveis, sendo que o quesito           

“Sentir-se tenso” foi o único que expressou sem melhora.  

Já no que se refere à depressão e seus parâmetros. Percebe-se que            

após a estimulação a D2) sentir satisfação como antes, D3) sentir-se alegre e             

D6) Expectativas por novidades foram quesitos que apontaram maior         

resultado significante pós-avaliação.  

Em síntese, os resultados encontrados no estudo de caso apontam          

para efeitos positivos da neuromodulação de ativação com o posicionamento          

de eletrodos na região do córtex pré-frontal. Deste modo, os achados de            

maior relevância foram identificados nos constructos avaliados nas: 1) Escala          

de avaliação cognitiva da Doença de Parkinson – PDCRS, bem como na 2)             

Escala de avaliação do sono na Doença de Parkinson. É importante           

relacionar dados com o que está previsto na literatura da área corroborando            

com as Práticas Baseadas em Evidências. 
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7 DISCUSSÃO 
A Prática Baseada em Evidências é uma estratégia teórico-prática que          

propõe nortear as decisões clínicas de acordo com resultados de pesquisas.           

Iniciada na década de 70 nos países da América do Norte e na Inglaterra, a               

PBE vem ganhando adeptos no Brasil, de diversas áreas do conhecimento           

no campo da saúde (TAYLOR et al, 2014). 

Em análise sistemática realizada pela pesquisadora, foram analisados        

51 artigos, sendo que somente 14 foram considerados elegíveis para análise,           

já que 37 deles foram excluídos por avaliarem exclusivamente os efeitos da            

tDCS nos sintomas motores. Deste modo, ao considerar o total de ensaios            

clínicos pré-selecionados, 45,09% tratavam-se de pesquisas focalizadas       

unicamente em avaliação motora da DP, apesar do crescente interesse pelos           

sintomas não motores. No que se refere aos sintomas não motores, a revisão             

da literatura apontou para a aplicação de protocolos variados na aplicação da            

estimulação transcraniana por corrente contínua, bem como instrumentos        

avaliativos diversos, dificultando a reprodução de ensaios randomizados na         

íntegra (MINIUSSI et al, 2013; DORUK et al, 2014; BENUSSI et al, 2017;             

LAWRENCE et al, 2018). 

Partindo deste pressuposto, as escalas para avaliação da DP         

aplicadas a este estudo de caso foram selecionadas baseadas em evidências           

apontadas pelos ensaios clínicos analisados. Ainda em conformidade com as          

pesquisas analisadas, o protocolo aplicado na estimulação transcraniana por         

corrente contínua considerou, também, os achados com maior relevância         

científica para Doença de Parkinson, no caso, estimulação anodal do córtex           

pré-frontal dorsolateral com carga de 2mA e duração de 10 a 20 minutos             

apontaram em diferentes estudos resultados com melhora nas FE, memória          

operacional e sintomas depressivos (ELDER et al, 2015; DORUK et al, 2014;            

SWANK et al, 2016). 

Em relação ao tratamento medicamentoso, é importante avaliar a dose          

de levodopa que o participante está em uso, considerando que o fármaco            

melhora os sintomas motores do paciente, entretanto produz efeitos         
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adversos, como flutuações do rendimento motor e as discinesias, que podem           

interferir nas avaliações. 

Nas flutuações do rendimento motor, o paciente experimenta os         

efeitos de wearing off, em que o encurtamento dos efeitos da levodopa são             

perceptíveis e fazem com que o paciente necessite, da tomada de medicação            

em prazos reduzidos, ou seja, antes do intervalo de quatro horas. As            

discinesias são movimento coreicos presentes que incapacitam na realização         

de tarefas e da vida diária. 

Outros fármacos são introduzidos em fases mais avançadas da DP          

para minimizar os efeitos da levodopa, a exemplo dos anticolinérgicos          

(biperideno, triexifenidil), os agonistas dopaminérgicos (pramipexol e       

rotigotina), os inibidores da MAO-B (selegilina, rasagilina) e a amantadina,          

que é um subtipo de amina que promove a liberação da dopamina em nível              

cerebral (DICCINI, 2017). 

O voluntário em pesquisa estava em uso de levodopa de 100 mg            

associado ao cloridrato de benserazida 25mg assim como, pramipexol de 0,5           

mg. Conforme posicionado pela autora supramencionada, os fármacos são         

coadjuvantes na captação de dopamina o que possibilitou a estabilização do           

quadro motor. Portanto, o paciente permaneceu em estado on do          

medicamento durante todo o experimento, garantindo a supressão de efeitos          

motores e não motores dopaminérgicos. 

Para formulação do Processo de Enfermagem considerando o estudo         

de caso, os sintomas motores identificados no idoso em questão foram           

aqueles típicos do estágio 3 (Braak et al, 2003): tremor, rigidez, bradicinesia,            

marcha lentificada arrastando os pés. Após a estimulação houve a melhora           

discreta no teste de bater dos dedos, movimento de abrir e fechar as mãos,              

supinação e pronação e agilidade das pernas e marcha.  

Na avaliação da função motora todos os testes supracitados são          

referência de análise para a bradicinesia, ou seja, a lentificação dos           

movimentos é considerada nos níveis amplitude do movimento, diminuição         

da capacidade de movimentação e hesitações para iniciação do         
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deslocamento. A neuromodulação demonstrou melhora discreta nos escores        

de bradicinesia. 

Em relação à cognição, o participante em questão expressou na          

primeira avaliação cognitiva, anterior a neuromodulação, sinais de        

hipomnésia, desatenção, desconcentração, bem como alteração nas funções        

executivas de memória operacional e flexibilidade cognitiva, mostrado no         

teste específico para essa função e teste do relógio, respectivamente. Após           

sessões de tDCS, o participante demonstrou melhora discreta nas funções:          

memória verbal com evocação livre, nomeação por confronto visual e tarefa           

do desenho do relógio, com marcações de pontos assertivos para ordenação           

e disposição de dígitos, sugerindo ausência de déficit neurológico e          

progressão nas FEs.  

O teste do desenho do relógio é uma avaliação simples e fidedigna            

que rastreia comprometimento neurológico de acordo com o traçado         

executado pelo avaliado, além de apontar para lesões cerebrais em áreas           

específicas. A atenção e as funções executivas são analisadas de acordo           

com a capacidade para iniciar a ação de planejamento da construção do            

objeto, ordenação correta dos dígitos e posicionamento dos ponteiros das          

horas (MALLOY-DINNIZ et al, 2016; GAGLIARDI & TAKAIANAGUI, 2019).  

Sobre os melhores desempenhos cognitivos após as sessões de         

neuromodulação foram evidenciados nas habilidades de atenção sustentada,        

memória operacional, memória verbal e fluência verbal de ações. Um ensaio           

clínico randomizado realizado na Universidade de Brescia, na Itália,         

corroborou com resultados positivos no item de fluência verbal, em que o            

protocolo utilizado na tDCS foi o mesmo, associado às sessões de           

fisioterapia e o mesmo instrumento de avaliação cognitiva, a PD-CRS          

(MANENTTI et al, 2016).  

Parâmetros melhorados de memória operacional também foram       

encontrados em outros estudos com a utilização do tDCS anodal, com           

posicionamento no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo e direito. Este é          

considerado o protocolo clínico estabelecido para tratamento de transtornos         

do humor e melhora da capacidade cognitiva. (Elder et al, 2015; Manentti et             



35 

al, 2016; Benussi et al, 2017). Achado em pesquisas com o ETCC apontam             

para escores acentuados sendo que o aumento da aprendizagem é o           

espectro isoladamente ativado com maior eficácia no protocolo da Defense          

Advanced Research Projects Agency (DARPA).  

No que se refere à Escala de Sono para a Doença de Parkinson,             

foram evidenciados resultados significativos nos itens relativos aos distúrbios         

do sono. O ciclo sono vigília, com a melhora na qualidade do sono, ato de               

iniciar o sono e permanecer dormindo, bem como características do sono           

REM, como sonhos angustiantes, alucinações, câimbras musculares e        

inquietação durante a noite.  

O distúrbio comportamental do sono REM é uma parassonia         

(movimentos anormais durante o sono) caracterizada por comportamentos de         

encenar o sonho, com chutes, gritos, socos, podendo até ter queda da cama.             

Tais sintomas estão presentes no 2 e 3 estágios da DP devido ao fato de               

haver a deposição de sinucleína no locus subcoeruleus do pontino, local em            

que há inibição dos motoneurônios espinhais durante o sono. Nos casos de            

distúrbios comportamentais do sono REM ativos. Um cuidado de         

enfermagem imprescindível nesta fase é a prevenção de acidentes devido ao           

alto índice de quedas (BRANDÃO & GRIPPE, 2018). 

Em relação aos distúrbios diurnos do sono, o experimento demonstrou          

uma melhora acentuada no sintoma de contorção dolorosa ao acordar. Já o            

tremor, o cansaço e a sonolência ao acordar tiveram melhora discreta, porém            

são marcadores importantes para a qualidade de vida na DP. 

O sintoma de urgência urinária relatado no item acordar a noite para            

urinar expressou uma melhora significativa após a neuromodulação. Na         

ocasião, é importante ressaltar que a incontinência urinária, a urgência          

urinária ou a noctúria são decorrentes de agravos nos sistemas colinérgicos,           

parassimpático ou simpático (BRANDÃO &GRIPPE, 2018). 

Tratando-se dos sintomas o humor manifesto na escala de ansiedade          

e depressão hospitalar foi possível evidenciar melhora acentuada nos itens          

correspondentes aos sintomas de ansiedade, em especial, tensão, angústia e          

inquietação, quando comparada a avaliação anterior às sessões de         
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neuroestimulação. A ansiedade, na apresentação do medo exacerbado,        

ataques de pânico e angústia é o sintoma não motor de maior prevalência             

durante a flutuação motora e estágios de desestabilização medicamentosa         

(BRANDÃO & GRIPPE, 2018). 

Domínios relativos à depressão demonstraram melhora discreta ou        

não significativa após utilização da ETCC. A depressão é um sintoma não            

motor que está diretamente associado com os sintomas motores mais          

agravados da patologia e, quando presente, é o maior fator que promove a             

queda da qualidade de vida da pessoa acometida (FERRAZ, 2016). 
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8 CONCLUSÃO 
A adoção de cuidados de enfermagem padronizados, baseados em         

premissas legais, éticas, científicas e metodológicas possibilita a        

interatividade, pois se baseia nas relações mútuas de enfermeiros, equipe          

multidisciplinar, paciente e família. Portanto, os cuidados da enfermagem         

aplicados aos pacientes com DP devem facilitar a autonomia do indivíduo,           

primando pela sua qualidade de vida e de seus cuidadores, bem como deve             

integrar a atenção à saúde considerando cada fase do tratamento e os            

critérios diagnósticos relativos ao estadiamento do quadro de cada paciente. 

Tratando-se da ciência do cuidado, é fundamental que o enfermeiro          

reconheça as peculiaridades da DP para que possa prestar um atendimento           

adequado a esta condição. Por ser uma doença que causa a           

neurodegeneração das células dopaminérgicas, o tratamento basilar para a         

Doença de Parkinson consiste na reposição deste neurotransmissor nas         

regiões cerebrais e, para isso, o paciente necessita utilizar a substância           

precursora da dopamina: a levodopa e demais agonistas dopaminérgicos.  

 Tal pesquisa é de fundamental importância para o âmbito da          

enfermagem por trata-se de um estudo de caso que proporciona a análise de             

uma estratégia terapêutica baseada em evidências, considerando o cuidado         

ao idoso, bem como propõe a compreensão dos sintomas predominantes na           

DP e a melhora identificada neste como efeito da tDCS. 

A neuromodulação demonstrou ser um método com boas        

possibilidades de tratamento futuro, seja pelas evidências científicas na área          

que confluem para resultados positivos com protocolos específicos, seja pela          

análise de informações identificadas no caso em questão, em que a melhora            

da qualidade do sono, padrões cognitivos relacionados as funções executivas          

e aspectos específicos da ansiedade foram elencados. 

Considerado que as atividades de vida diária estão diretamente         

influenciadas por fatores decorrentes da gravidade da doença e a          

possibilidade de melhora dos sintomas não motores, assim como das          

funções motoras definirão estratégias futuras para intervenções de cuidados         
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da enfermagem, indicando uma nova prática de intervenção não         

medicamentosa  complementar para a DP. 
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 APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO SÓCIO DEMOGRÁFICO E DE SAÚDE 
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ANEXO 1: ESCALA UNIFICADA DE AVALIAÇÃO PARA A DOENÇA DE 
PARKINSON – UPDRS 
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ANEXO 2.  ESCALA DE AVALIAÇÃO COGNITIVA DA DOENÇA DE 
PARKINSON (PD – CRS) 
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ANEXO 3 - ESCALA DE SONO PARA DOENÇA DE PARKINSON 
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ANEXO 4 - ESCALA HOSPITALAR DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO 
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ANEXO 5 - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DA FACULDADE DE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE 
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ANEXO 6: PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DA FACULDADE DE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  
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