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Resumo

Resumo

REIMER, N. S. Prevalência das “síndromes de tremor” em um ambulatório
especializado. 2019. 85f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto. 2019.
Tremor é um movimento involuntário, rítmico e oscilatório de uma parte do corpo. As
síndromes clínicas, que se caracterizam pela presença de tremores, foram definidas
e classificadas por um consenso de especialistas da Movement Disorders Society,
em 1998. Recentemente, essa classificação foi revisada e novos critérios foram
propostos, além do surgimento do termo “Tremor Essencial Plus”. Existem poucos
estudos sobre prevalência das “síndromes de tremor”, a maioria dos estudos foca na
prevalência do tremor essencial (TE), principal distúrbio do movimento encontrado
na população. Objetivos: Analisar a prevalência das “síndromes de tremor” não
associadas a parkinsonismo em um ambulatório especializado em distúrbios do
movimento, bem como descrever as características clínicas e demográficas da
população. Comparar as características clínicas e demográficas dos pacientes
diagnosticados com TE e TE plus. Casuística e Métodos: Cento e dois pacientes
foram avaliados. Foi aplicado questionário geral para coleta de dados demográficos
e clínicos associados à evolução e ao tratamento do tremor. Para avaliar a gravidade
desta patologia, foram aplicados a Escala de Fahn-Tolosa-Marin e o questionário do
copo. Resultados: Foram incluídos 102 pacientes com diagnóstico de tremor sem
parkinsonismo. Destes, 68,6% (N=70) foram classificados como TE pela antiga
classificação, 7,8% (N=8) como Tremor distônico, 5,8% (N=6) como Tremor
Psicogênico e 3,9% (N=4) foi a prevalência do Tremor cerebelar e do Tremor de
Holmes. Os tremores tarefa-específica e indeterminado apareceram logo em
seguida, com prevalência de 2,94% (N=3). Utilizando a nova classificação, a
prevalência de TE foi de 50,9% (N=52) e a de TE plus foi de 17,6% (N=18). As
demais “síndromes de tremor” não apresentaram alterações significativas em suas
prevalências. A principal mudança de diagnóstico ocorreu devido ao surgimento do
termo “TE plus” com a nova classificação, sendo que 18 pacientes com TE foram
reclassificados como TE plus devido à presença de tremor de repouso ou outros
sinais neurológicos sutis ao exame físico. Conclusões: O TE foi a síndrome de
tremor mais prevalente, confirmando a sua alta prevalência em nosso meio. Na
comparação entre os grupos, os pacientes com TE plus apresentaram idade de
início mais elevada e pareceram responder menos ao propranolol.
Palavras-chave: Tremores. Prevalência.
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Abstract

REIMER, N. S. Prevalence of “tremor syndromes” in a specialized out patient
clinic. 2019. 85f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto. 2019.
Tremor is an involuntary, rhythmic and oscillatory movement of a body part.
Consensus criteria for classifying tremor disorders were published by the
International Parkinson and Movement Disorder Society in 1998. Recently, this
classification was revised and new criteria were proposed, in addition to the
emergence of the term "Essential Tremor Plus" (ET plus). There are few studies
about the prevalence of "tremor syndromes" in general, most studies focus on the
prevalence of Essential Tremor (TE) which is the main movement disorder found in
the population. Objectives: To analyze the prevalence of "tremor syndromes" not
associated with parkinsonism in an ambulatory specialized in movement disorders,
as well as to describe the clinical and demographic characteristics of the population.
To compare the clinical and demographic characteristics of the patients diagnosed
with ET and ET plus. Casuistic and Methods: One hundred and two patients were
evaluated. A general questionnaire was used to collect demographic and clinical data
associated with the evolution and treatment of tremor. To evaluate the severity of the
tremor, The Fahn-Tolosa-Marin Tremor Rating Scale and the cup questionnaire were
applied. Results: A total of 102 patients with tremor without parkinsonism were
included. Of these, 68.6% (N=70) were classified as ET by the old classification,
7.8% (N=8) as dystonic tremor, 5.8% (N=6) as Psychogenic Tremor, 3.9% (N=4) as
Cerebellar Tremor and Holmes Tremor, 2,94% (N=4) as Task-Specific tremor and
Indeterminate Tremor Syndrome. Using the new classification, ET prevalence was
50.9% (N=52) and ET plus prevalence was 17.6% (N=18). The other "tremor
syndromes" did not present significant changes in their prevalence. The main change
in diagnosis occurred due to the emergence of the term "ET plus" with the new
classification, and 18 patients with ET were reclassified as TE plus due to the
presence of resting tremor or other subtle neurological sign on physical examination.
Conclusions: ET was the most prevalent tremor syndrome, confirming its high
prevalence. In the comparison between the groups, patients with ET plus presented
a higher onset age and appeared to respond less to propranolol.
Key words: Tremors. Prevalence.
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Tremor é definido como um movimento involuntário, rítmico e repetitivo,
produzido por contrações alternantes ou síncronas de músculos antagonistas de
uma parte do corpo (FAHN; JANKOVIC; HALLETT, 2011). O tremor pode ser um
fenômeno fisiológico; partes corporais como os membros ou a cabeça quando
sustentados contra a gravidade apresentam oscilações rítmicas repetitivas,
praticamente imperceptíveis a olho nu, denominadas de tremor fisiológico. Esse
tremor geralmente não é visível ou sintomático, porém pode ser exacerbado em
condições de fadiga, ansiedade ou pelo uso de certos medicamentos, tornando-se,
então, perceptível. O tremor patológico, por sua vez, sempre será visível e
persistente (BHATIA et al., 2018).
Tremor é o distúrbio do movimento mais comum na prática clínica. Em um
estudo populacional realizado na cidade de Bambuí, em Minas Gerais, que
examinou pacientes com mais de 63 anos de idade na comunidade, encontrou
prevalência de tremor de 17,4%. Por sua vez, o Tremor Essencial (TE) foi a principal
causa de tremor na amostra avaliada, com prevalência de 7,4% (BARBOSA et al.,
2013).
Os tremores, de maneira geral, podem ser classificados de várias formas.
Clinicamente, de acordo com a sua distribuição corporal, etiologia, frequência e
fenomenologia (FAHN; JANKOVIC; HALLETT, 2011; HALLETT, 1991; SILVA; FEN;
DELLA COLETTA, 2016). Quanto à distribuição corporal, o tremor pode acometer
qualquer segmento do corpo, sendo mais comum nos membros superiores e na
cabeça (DEUSCHL; BAIN; BRIN, 1998). O tremor que ocorre nos membros
superiores e inferiores deve ser classificado de acordo com a articulação mais
acometida pelo movimento oscilatório (FAHN; JANKOVIC; HALLETT, 2011). Já a
frequência do tremor, que é o número de oscilações em uma unidade de tempo,
subdivide os tremores em baixa, média e alta frequência (SILVA; FEN; DELLA
COLETTA, 2016).
De acordo com a fenomenologia, os tremores são divididos em duas
categorias principais: tremor de repouso e de ação (FAHN; JANKOVIC; HALLETT,
2011). O tremor de repouso ocorre quando a parte do corpo afetada não está sendo
suportada contra a gravidade e não há contração muscular ativa e, classicamente,
se reduz ou desaparece durante a contração muscular voluntária. Por sua vez, os
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tremores de ação ocorrem com a contração voluntária dos músculos e podem ser
subdivididos em tremor postural, cinético, intencional, tarefa-específica, posiçãoespecífica e isométrico. O tremor postural é evidente durante a manutenção de uma
postura antigravitacional, como a postura de extensão dos membros superiores em
frente ao corpo. O tremor cinético pode ser visto quando o movimento voluntário
começa (tremor inicial) durante o curso do movimento (tremor dinâmico), e à medida
que a parte do corpo afetada se aproxima de um alvo (tremor terminal, também
chamado de tremor intencional). Os tremores tarefa-específica e posição-específica
ocorrem apenas durante ou são marcadamente exacerbados por determinada tarefa
ou posição, respectivamente. Ao passo que o tremor isométrico se dá durante uma
contração voluntária dos músculos que não é acompanhada por mudança na
posição do segmento do corpo afetado (FAHN; JANKOVIC; HALLETT, 2011).
O tremor de repouso, tipicamente, está presente em pacientes com doença
de Parkinson (DP). Habitualmente é assimétrico, afetando um membro ou um lado
do corpo. Outras causas de tremor de repouso são o tremor de Holmes (também
chamado de tremor rubral ou mesencefálico), casos de tremor medicamentoso
(especialmente causado por neurolépticos e frequentemente associado à presença
de parkinsonismo), e muito raramente em casos de miorritmia. Em contrapartida, as
principais causas de tremores posturais são o tremor fisiológico exacerbado e o TE.
Já em relação aos tremores cinéticos, podemos citar o tremor cerebelar, o tremor
tarefa-específica e o tremor de Holmes como principais exemplos (FAHN;
JANKOVIC; HALLETT, 2011).
As síndromes clínicas que se caracterizam pela presença de tremores foram
definidas e classificadas por um consenso de especialistas da Movement Disorders
Society (MDS) em 1998 (DEUSCHL; BAIN; BRIN, 1998). Nesse processo de
sistematização clínica, várias “síndromes de tremores” foram caracterizadas, desde
as condições mais comuns até as mais raras, dentre essas síndromes podem-se
destacar: o TE, o tremor fisiológico, distônico, ortostático, cerebelar, de Holmes e o
tremor induzido por medicamentos. A maior parte dos casos de tremor identificados
na comunidade é causada pelo TE, tremor fisiológico e pelo tremor associado ao
parkinsonismo, sendo que menos de 10% dos casos correspondem a outras causas
(BARBOSA et. al., 2013; WENNING et al., 2005).
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O TE caracteriza-se por ser um tremor cinético e de postura, podendo afetar
qualquer parte do corpo, sendo os membros superiores e o segmento cefálico os
mais frequentemente acometidos (FAHN; JANKOVIC; HALLETT, 2011). O sintoma
principal do TE é o tremor cinético, que pode ser observado em várias atividades
durante o exame neurológico (teste da espiral de Arquimedes, desenhos,
entornando água entre dois copos, manobra índex-nariz). Em geral, o tremor é
sutilmente assimétrico, com um membro superior mais acometido que o outro;
estima-se uma diferença de 30%, em média, entre os lados. Em aproximadamente
5% dos pacientes, o tremor é marcadamente assimétrico ou unilateral (LOUIS;
FORD; PULLMAN, 1997; LOUIS, 2005). Tremor de repouso, sem outros sinais de
parkinsonismo, como rigidez ou bradicinesia, ocorre em aproximadamente 20% dos
pacientes com TE, entretanto ao contrário do que ocorre na DP, é um achado tardio
e envolve apenas o membro superior (COHEN et al., 2003). É importante salientar
que ainda não há marcadores anatômicos, fisiológicos, bioquímicos ou genéticos
específicos para esta doença. Desta forma, o diagnóstico é realizado de acordo com
os critérios clínicos, que segundo a classificação de 1998, seriam (DEUSCHL; BAIN;
BRIN, 1998):
1) Presença de tremor postural ou cinético bilateral, simétrico, envolvendo
mãos e antebraços, que é visível e persistente.
2) Tremor cefálico isolado ou adicional pode ocorrer, mas na ausência de
postura anormal da cabeça.
Duração maior que três anos, resposta ao álcool e história familiar constituem
critérios secundários e não precisam estar presentes para o diagnóstico. Em
contrapartida, são critérios de exclusão:
1) Presença de outros sinais neurológicos, especialmente distonia.
2) Presença de causas conhecidas de tremor fisiológico exacerbado.
3) História ou evidência clínica de tremor psicogênico.
4) Início abrupto ou deterioração lenta.
5) Tremor ortostático primário.
6) Tremor isolado de voz, língua, mento, membro inferior, tarefa específica
ou postura específica.
O tremor fisiológico, como já mencionado anteriormente, está presente em
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todos os indivíduos, mas não costuma ser visível, e ocorre somente em algumas
situações como fadiga, estresse, ansiedade, hipoglicemia, hipertireoidismo, uso de
medicamentos (agonistas alfa-adrenérgicos, valproato de sódio, antidepressivos) e
uso abusivo de cafeína. Esse tipo de tremor se manifesta devido a fatores
mecânicos ativados por um componente do reflexo de estiramento, também sendo
causado por um componente de oscilação central. É predominantemente postural,
de alta frequência e quando se manifesta denomina-se tremor fisiológico exacerbado
(LOUIS, 2016b; SILVA; FEN; DELLA COLETTA, 2016).
O tremor distônico, por sua vez, é o termo utilizado para nomear o tremor em
uma extremidade ou parte do corpo que apresenta distonia (DEUSCHL; BAIN; BRIN,
1998). São, geralmente, tremores focais, com amplitudes irregulares, frequência
variável e direção predominante. Tipicamente, são tremores posturais e cinéticos,
não perceptíveis em repouso. O exemplo típico é o tremor cefálico associado à
distonia cervical, que se torna mais evidente quando o paciente faz um movimento
contrário ao da distonia e desaparece com o relaxamento da musculatura. O uso de
truques sensoriais reduz os movimentos distônicos (LOUIS, 2016b; SILVA; FEN;
DELLA COLETTA, 2016).
O Tremor ortostático é uma condição raríssima, caracterizada por um tremor
nos membros inferiores e no tronco que se inicia logo após o indivíduo adquirir a
posição ortostática (DEUSCHL; BAIN; BRIN, 1998). O tremor, habitualmente,
melhora durante a marcha e o repouso. É comum os pacientes se queixarem de
instabilidade postural em posição ortostática (SILVA; FEN; DELLA COLETTA, 2016).
Esse tremor é, ainda, subdividido em dois tipos: primário, que se apresenta como
uma síndrome de tremor isolada, sem outros comemorativos, com tremor de alta
frequência (13-18 Hz), sendo confirmado por exame de eletroneuromiografia, e o
tremor pseudo-ortostático que é mais lento, com frequência menor e geralmente se
associa a outras condições neurológicas, como DP, parkinsonismo de outras
etiologias e doenças cerebelares. Um achado típico desta condição é o “sinal do
helicóptero”, que aparece na ausculta dos músculos da panturrilha dos membros
inferiores ou durante a eletroneuromiografia (SILVA; FEN; DELLA COLETTA, 2016).
O tremor cerebelar, também denominado tremor intencional, possui
frequência de 2 a 5 hz, ocorre em ação e piora ao atingir um alvo, podendo ser
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unilateral ou bilateral (DEUSCHL; BAIN; BRIN, 1998). Pode haver presença de um
componente

postural.

Desaparece

durante

sono

e

relaxamento

completo.

Usualmente, o paciente apresenta oscilação rítmica da cabeça e/ou tronco, chamada
de titubeação. Origina-se de patologia do cerebelo ou de suas vias aferentes ou
eferentes, sendo considerado um tremor sintomático. Outros sinais cerebelares
como disartria, nistagmo, ataxia e hipotonia podem estar presentes (BHIDAYASIRI,
2005; BÖETZEL; TRONNIER; GASSER, 2014; SILVA; FEN; DELLA COLETTA,
2016).
O

tremor

de

Holmes,

anteriormente

denominado

tremor

rubral

ou

mesencefálico, é caracterizado por um tremor unilateral com três componentes:
tremor de repouso, postural e cinético/intencional (DEUSCHL; BAIN; BRIN, 1998).
Habitualmente, o tremor cinético é mais grave que o postural, e este, mais grave que
o de repouso. Pacientes com essa condição podem ter outros sinais neurológicos
associados, como ataxia, bradicinesia ou distonia (FAHN; JANKOVIC; HALLETT,
2011). Tipicamente, tanto a parte distal como proximal do membro são afetadas e
ocorre piora quando o indivíduo muda de posição de repouso para manutenção de
postura, sendo extremamente incapacitante. É secundário a uma lesão que pode
estar localizada no tronco cerebral, tálamo, cerebelo, vias nigroestriatais ou nas vias
que unem essas estruturas. Geralmente, se manifesta entre duas semanas a dois
anos após a lesão. As causas mais comuns são: doença cerebrovascular, tumores,
infecções e

traumatismo

cranioencefálico

(BHIDAYASIRI,

2005; BÖETZEL;

TRONNIER; GASSER, 2014; SILVA; FEN; DELLA COLETTA, 2016).
O tremor associado ao parkinsonismo típico é de repouso, unilateral e pode
ser suprimido no início de uma ação, mas após um período de latência, ele retorna
(chamado de tremor postural reemergente) (DEUSCHL; BAIN; BRIN, 1998).
Habitualmente, piora durante situações de estresse, durante a marcha e com
abstrações

mentais.

Os

membros

superiores

são

os

mais

acometidos,

principalmente a parte distal, seguidos dos membros inferiores e mento. A presença
de tremor de repouso unilateral, no momento do diagnóstico, é um critério de bom
prognóstico na DP (LOUIS, 2016b; SILVA; FEN; DELLA COLETTA, 2016). Já o
tremor psicogênico tem diferentes manifestações clínicas, apresentando os
respectivos critérios clínicos (DEUSCHL; BAIN; BRIN, 1998):
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1) Início súbito e remissão do tremor ou ambos.
2) Combinações não usuais de tremor de repouso e postural/intencional.
3) Diminuição da amplitude do tremor durante manobras de distração.
4) Variação da frequência do tremor durante manobras de distração ou
durante movimentos voluntários da mão contralateral.
5) Sinal da coativação do tremor psicogênico.
6) História de somatização prévia.
7) Presença de outros sinais neurológicos não relacionados.

Em 2017, outro grupo de especialistas da MDS revisou a antiga classificação
e propôs uma nova com dois eixos principais: aspectos clínicos (Eixo 1) e etiologia
(Eixo 2). Essa abordagem é mais frequente em estudos epidemiológicos em que as
características clínicas de uma doença são usadas para definir uma síndrome
clínica, e estudos dessa síndrome levam, por fim, à descoberta de uma ou mais
etiologias (BHATIA et al., 2018). Dessa forma, a MDS buscou simplificar a
classificação das “síndromes de tremor”, categorizando em dois eixos principais. No
eixo 1, aspectos clínicos da história médica são especificados, como idade de início
do tremor, evolução temporal, exposição a drogas e substâncias tóxicas,
características do tremor (parte do corpo acometida, circunstâncias em que ocorre e
sua frequência), sinais neurológicos associados e exames complementares
(eletrofisiológico e exame de imagem). Já o Eixo 2 diz respeito à etiologia, que pode
ser adquirida, geneticamente definida e idiopática (familiar ou esporáfica) (BHATIA et
al., 2018).
Uma “síndrome de tremor” pode ter várias etiologias, teoricamente qualquer
combinação de características clínicas no eixo 1 constitui uma possível síndrome.
Essa abordagem permite maior flexibilização para o diagnóstico de novas síndromes
e fenótipos. Isso é particularmente importante nos casos de tremores isolados de
etiologia indeterminada. É importante destacar que uma das mudanças propostas
pela nova classificação foi a incorporação dos termos “tremor isolado” – quando o
tremor não possui outros sinais no exame físico – e “tremor combinado” – quando
apresenta sinais neurológicos concomitantes como bradicinesia e rigidez (BHATIA et
al., 2018).
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No que se refere às outras mudanças na classificação, podem ser citados os
novos critérios diagnósticos do TE e o surgimento do termo “Tremor Essencial plus”
(TE plus). O TE passa a ser diagnosticado quando apresentar os respectivos itens:
1) Síndrome de tremor isolada com a presença de tremor de ação de
membros superiores bilateralmente;
2) Pelo menos, três anos de duração;
3) Presença ou não de tremor em outras localizações (isto é, cabeça, voz
ou membros inferiores);
4) Ausência de outros sinais neurológicos como distonia, ataxia ou
parkinsonismo (BHATIA et al., 2018).

Já o TE-plus pode ser definido como o tremor com características de TE e
que apresenta sinais neurológicos de significado incerto, mas insuficientes para o
diagnóstico de outra condição, como marcha em tandem alterada, postura distônica
questionável, comprometimento da memória e outros sinais neurológicos sutis
(BHATIA et al., 2018). Importante salientar que casos de TE com tremor de repouso
devem ser classificados como TE-plus. Essas novas definições de TE e TE-plus são
refinamentos das definições prévias de 1998, em que os sinais neurológicos sutis
eram aceitos como pertencentes à síndrome de TE, desde que o clínico
considerasse estes sinais como insignificantes. Tais ambiguidades e suposições são
uma fonte de confusão diagnóstica e heterogeneidade etiológica dentro desta
síndrome (BHATIA et al., 2018).
A definição mais atual de TE exige uma história de, pelo menos, três anos de
sintomas, reduzindo as chances de desenvolvimento de outros sinais neurológicos
subsequentes (como distonia, parkinsonismo ou ataxia) e a classificação inicial ter
sido errônea. Mesmo assim, TE é uma síndrome que pode evoluir para outras
síndromes de tremor. Desta forma, uma síndrome de tremor isolada que preenche
critérios para TE com menos de três anos de evolução deve ser classificada como
tremor indeterminado durante esse período de observação (BHATIA et al., 2018).
Além disso, foram propostos novos critérios de exclusão para síndrome de TE, que
são:
1) Tremores focais isolados (vocal e cefálico);
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2) Tremor ortostático com frequência de >12 Hz;
3) Tremores tarefa-específica e posição-específica;
4) Ínicio súbito e deterioração em degraus.

As síndromes de tremores isolados passam a ser categorizadas fora do
espectro da síndrome de TE. Sendo assim, no eixo 1 da nova classificação surgem
novos termos, como a Síndrome de tremor cinético ou postural segmentar isolado,
Síndrome de tremor de repouso isolado, Síndrome de tremor vocal isolado e
Síndrome de tremor cefálico isolado. Outras síndromes de tremor isolado, como o
Tremor palatal isolado, o Tremor tarefa-específica e posição específica e oTremor
ortostático também saem do espectro do TE e são categorizadas no eixo 1 da nova
classificação (BHATIA et al., 2018).
Sobre a avaliação da gravidade dos tremores, existem várias escalas clínicas
com este propósito, dentre elas, destaca-se a escala de Fahn-Tolosa-Marin (FTM)
(FAHN; TOLOSA; MARÍN, 1993; NICARETTA; PEREIRA; PIMENTEL, 1997),
utilizada em vários estudos, foi publicada primeiramente em 1988, revisada em 1993
e adaptada para população brasileira em 1997. Esta escala quantifica a gravidade
do tremor de repouso, de postura e de intenção/ação, avaliando também tarefas
motoras específicas e o impacto do tremor nas atividades diárias do paciente. Outro
instrumento bastante utilizado é o questionário do copo, que consiste em perguntar
ao paciente como ele bebeu um copo de água na última semana. Pontua-se de 1 a
4, conforme a dificuldade encontrada pelo paciente. É um instrumento utilizado nos
casos de tremores essenciais e apresenta boa correlação com a gravidade do
tremor, quando há acometimento de membros superiores (GIRONELL et al., 2010).
Em relação à epidemiologia do tremor, existem poucos estudos sobre a
prevalência das “síndromes de tremor”, no geral. A maioria dos autores prioriza a
prevalência do TE, principal distúrbio do movimento encontrado na população
(WENNING et al., 2005). Segundo estudo de base populacional, realizado no norte
da Itália, uma coorte com 706 pacientes entre 50 a 89 anos, o tremor foi o principal
distúrbio do movimento na população estudada, com 14,5% de prevalência. Dentre
os tremores mais comuns, destaca-se o tremor fisiológico exacerbado com 60% de
prevalência, seguido do TE (20%) e do tremor associado ao parkinsonismo (20%)
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(WENNING et al., 2005). Outro estudo de base populacional brasileiro, já citado
anteriormente, examinou 874 idosos (indivíduos com 64 anos ou mais) e constatou
que a prevalência do tremor na população estudada foi de 17,4%. O TE foi o
diagnóstico mais comumente encontrado (7,4%), seguido do tremor associado ao
parkinsonismo (5,6%) e do tremor fisiológico exacerbado (2,8%). Nesse estudo,
outras causas de tremor foram responsáveis por 1,6% dos casos (BARBOSA et al.,
2013).
Sobre a prevalência do TE, uma metanálise de pesquisas epidemiológicas de
2010, que analisou 28 estudos de base populacional de 19 países, demonstrou
prevalência geral (corrigida para todas as idades) de 0,9% de TE na população
avaliada. Essa prevalência varia muito de acordo com a idade e região estudada
(LOUIS; FERREIRA, 2010).
Apesar de o tremor ser um sintoma muito comum na população, muito
frequentemente ele não causa impacto funcional significativo. Assim, muitos dos
indivíduos acometidos pelo problema não chegam a procurar atendimento clínico
para o sintoma. De fato, corroborando este achado, em um estudo epidemiológico
com pacientes “controles” saudáveis, sem nenhum tipo de doença neurológica, 96%
apresentaram tremor postural clinicamente detectável e 28% tremor postural de
"amplitude moderada" (LOUIS; OTTMAN; HAUSER, 1998). Por isso, os tremores
não são o tipo de transtorno do movimento mais comum em ambulatórios
especializados, que acabam por atender apenas os casos mais sérios do problema.

1.1 Justificativa e benefícios do estudo

Desde a publicação do novo consenso, não há na literatura nenhum estudo
descritivo da frequência das diferentes síndromes de tremor atendidas em uma
clínica especializada em distúrbios do movimento. Conhecer a prevalência dos
diferentes problemas clínicos, nesses cenários de atendimento, pode contribuir para
o melhor planejamento da assistência aos pacientes e ajudar a direcionar as linhas
de pesquisa sobre o assunto em cada serviço. Também, não há nenhum estudo
descritivo da frequência das diferentes síndromes de tremor atendidas em uma
clínica especializada em distúrbios do movimento no Brasil. Um estudo descritivo
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desse tipo permitiria melhor conhecimento do perfil das síndromes de tremor
atendidas

em

um

ambulatório

especializado

no

país,

permitindo

melhor

planejamento do atendimento dos pacientes e do ensino profissional sobre o
assunto. Isso resultará em benefício direto à assistência do paciente.

2. Objetivos
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2.1 Objetivo geral
Analisar a prevalência das “síndromes de tremor” não associadas ao
parkinsonismo em um ambulatório especializado em distúrbios do movimento.

2.2 Objetivos secundários
 Descrever as características clínicas e demográficas das diferentes
“síndromes de tremor” atendidas em um ambulatório especializado em
distúrbios do movimento.
 Verificar o impacto da nova proposta de classificação de tremores proposta
pelo grupo de trabalho da MDS em comparação à classificação anterior.

 Comparar

as características clínicas e demográficas dos pacientes

diagnosticados com TE e TE plus.

3. Casuística e Métodos
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Foi realizado um estudo observacional, transversal e descritivo, com um
grupo de pacientes com diagnóstico de “síndromes de tremor” em um centro terciário
especializado em transtornos do movimento na cidade de Ribeirão Preto, SP.

3.1 Características da Amostra

Foram recrutados para esse estudo todos os pacientes com diagnóstico
principal de “síndrome de tremor” atendidos no período de abril/2017 a março/2018
no Ambulatório de Distúrbios do Movimento (AEXP) do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRPUSP). O diagnóstico desses pacientes foi realizado por neurologistas especialistas
em distúrbios do movimento.
Os pacientes foram convidados a participar na ordem sequencial em que se
apresentaram para suas consultas de rotina no ambulatório. Eram incluídos no
estudo pacientes com diagnóstico de tremor como síndrome clínica principal
(diagnóstico realizado por neurologistas especialistas em distúrbios do movimento),
maiores de 18 anos e que não apresentavam evidências de parkinsonismo ou
diagnóstico de Doença de Parkinson. Foram excluídos os pacientes que recusaram
participar do estudo, pacientes com baixos valores de desempenho cognitivo no
Mini-exame do Estado Mental ou que apresentaram qualquer condição clínica na
data da avaliação que comprometeu a colaboração. No total, foram abordados 158
pacientes, sendo que 56 destes foram excluídos. As principais causas de exclusão
do presente estudo foram: comorbidades que impossibilitavam a colaboração em
três pacientes, baixo desempenho cognitivo no MEEM em 10, presença de
parkinsonismo em 33, recusa em participar ou falta de colaboração em sete,
ausência de tremor na data de avaliação em três, idade menor que 18 anos em um
paciente. Todos que aceitaram participar do presente estudo, aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP, Processo nº 2.183.148 (Anexo A),
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido apropriado, também
aprovado pelo mesmo Comitê de Ética.
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3.1.1 Critérios de inclusão

-Pacientes que apresentavam tremor como síndrome clínica principal;
- Idade acima de 18 anos;
-Ausência de diagnóstico de Doença de Parkinson.

3.1.2 Critérios de exclusão

- Pacientes que não aceitaram participar ou não assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A);
- Pacientes que apresentaram algum problema clínico na data de avaliação
que comprometesse a colaboração para preenchimento dos questionários;
- Pacientes com baixos valores de desempenho cognitivo no Mini-exame do
Estado Mental (MEEM) que sugerissem o diagnóstico de demência;
- Pacientes com sinais evidentes de parkinsonismo.

3.2 Avaliação clínica geral

Todos os pacientes foram examinados no mesmo dia em que realizaram sua
consulta médica habitual no ambulatório por médicos neurologistas, psicólogos e
uma enfermeira especializada em distúrbios do movimento que conferiram os
critérios para inclusão e exclusão no estudo e, em seguida, realizaram uma
avaliação cognitiva breve com aplicação do MEEM (Anexo B) (FOLSTEIN, M.F.;
FOLSTEIN, S.E.; McHUGH, 1975). Um dos critérios de exclusão do presente estudo
foi a presença de parkinsonismo. Para isso, médicos especialistas em distúrbios do
movimento realizaram avaliação clínica aplicando os itens da escala motora da
Movement Disorders Society - Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDSUPDRS) - parte III (Anexo C) (GOETZ et al., 2008). Foram excluídos do estudo
pacientes que apresentavam diagnóstico de parkinsonismo, segundo os critérios
sugeridos pelo Banco de Cérebros de Londres (GOETZ et al., 2008; HUGHES et al.,
1992). Os pacientes que seguiram no estudo foram submetidos à coleta de dados
clínicos e demográficos por meio de um formulário elaborado (Anexo D) e avaliação
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do tremor pela FTM e pelo Questionário do copo (Anexo E). O tempo total de
avaliação foi de 30-45 minutos.

3.3 Instrumentos de avaliação
 Mini-Exame do Estado Mental (MEEM): Escala publicada em 1974 e
validada para a população brasileira em 1994, amplamente utilizada como
instrumento de avaliação cognitiva global em pesquisa e prática clínica. É
composta por 11 questões com pontuação máxima de 30, com variação no
desempenho associada à escolaridade e função cognitiva (BERTOLUCCI et
al., 1994; FOLSTEIN, M.F.; FOLSTEIN, S.E.; McHUGH, 1975).
 Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS) - Parte III
(avaliação motora): Trata-se de exame motor estruturado em que são
avaliados: presença e intensidade de rigidez, bradicinesia, tremor, além de
avaliação da fala, marcha e de estabilidade postural. É composta por 33
pontuações baseada em 18 itens, muitos dos quais com pontuações para
dimídio direito, esquerdo e regiões corporais (GOETZ et al., 2012).
 Formulário geral: Um formulário geral foi elaborado para registro dos dados
demográficos e clínicos dos pacientes. A maioria das perguntas era objetiva,
que exigiam respostas pré-definidas de forma categórica (p. ex. “sim”, “não”,
“não sei”), outras perguntas exigiam respostas descritivas, porém também
apresentavam caráter objetivo (por exemplo, “número total de familiares
acometidos pelo tremor”, “doenças frequentes na família”, “medicações e
doses em uso”). Dados relevantes sobre o início e a evolução da doença,
localização inicial e atual do tremor, tratamentos já realizados, história
familiar de tremor, melhora com álcool e pesquisa de outros fatores de
melhora e piora desta patologia foram analisados.
 Questionário do copo: Esse instrumento consiste em perguntar ao paciente
como ele bebeu um copo de água na última semana. Pontua-se 1 se o
paciente beber sem dificuldades; 2 se o paciente bebe com uma mão, mas
enche o copo com menos água para não derramar; 3 quando paciente
precisa de ambas as mãos e 4 quando o mesmo não consegue beber com
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as mãos, necessitando de canudo. É um instrumento utilizado nos casos de
tremores essenciais e apresenta boa correlação com a gravidade do tremor
quando há acometimento de membros superiores. (GIRONELL et al., 2010).
 Escala de avaliação clínica do Tremor de Fahn-Tolosa-Marín (FTM):
Essa escala foi desenvolvida em 1988 por Fahn, Tolosa e Marín e adaptada
para aplicação no Brasil em 1997 (FAHN; TOLOSA; MARÍN, 1993;
NICARETTA; PEREIRA E PIMENTAL, 1997). É subdividida em três partes,
nas quais se avaliam, respectivamente, a localização e gravidade do tremor,
tarefas motoras específicas e o impacto do tremor sobre as atividades
diárias do paciente. Uma grande vantagem desse instrumento é o fato de
poder ser utilizado para tremores de repouso, postura e ação. Além disso, é
capaz de avaliar o tremor vocal, e o tremor associado às tarefas específicas
como escrever, o ato de se vestir e tarefas relacionadas à higiene. A
incapacidade funcional e o impacto do tremor no trabalho do paciente
também podem ser avaliados. Embora a confiabilidade entre avaliadores
dessa escala seja relativamente fraca, há boa consistência, com correlação
média de 0,87, quando o mesmo avaliador avalia repetidamente o tremor
(STACY et al., 2007). Como já mencionado anteriormente, a escala é
subdivida em três partes (partes A, B e C) e cada uma produz uma
pontuação subtotal que pode ser analisada independentemente ou de forma
combinada gerando um escore total. Ademais, além das tarefas específicas
quantitativas que possuem escore total de 0 a 4, uma avaliação global do
tremor realizada pelo paciente e pelo examinador é também obtida.
 Parte A - Localização do tremor/classificação da gravidade: A parte A da
FTM (itens 1-10) quantifica o tremor de repouso, de postura e o tremor
intencional (por meio da manobra dedo-nariz nos membros superiores e
calcanhar-joelho nos membros inferiores) em nove partes do corpo, além do
tremor ortostático. Algumas partes do corpo não apresentam tremor em
todas as três circunstâncias, por exemplo, o tremor vocal só é pontuado
durante a ação. Já a face, língua, cabeça e o tronco ocorrem apenas em
repouso e durante manutenção de postura; dessa forma o escore durante a
ação é eliminado. O tremor ortostático, por sua vez, é considerado um
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tremor postural e é pontuado somente nessa categoria. A gravidade do
tremor é avaliada pela amplitude em centímetros. O fato de o tremor ser
intermitente ou constante não interfere com a pontuação do tremor. Nas
definições da gravidade do tremor, as pontuações de 1 a 2 podem ser tremor
intermitente ou contínuo. Já pontuações 3 a 4 são de tremores contínuos e
com maiores amplitudes.
 Parte B - Tarefas motoras específicas: A parte B da FTM (itens 11-15)
avalia os tremores de ação dos membros superiores, particularmente o
tremor que ocorre durante a escrita e na manobra de entornar o copo. A
gravidade é determinada pelo examinador durante a observação do paciente
realizando as atividades mencionadas. Para a escrita, somente a mão
dominante é avaliada. É solicitado também que o paciente desenhe o teste
de espiral de Arquimedes com as duas mãos. A quantificação dessa tarefa é
baseada no cruzamento de linhas da figura. Outros desenhos realizados
pelo paciente são linhas retas em dois limites estreitos. Entornar um copo de
água em outro também é avaliado nessa parte do teste. A quantidade de
água derramada fornece substrato para quantificar o grau do tremor.
 Parte C - Incapacidade funcional resultante do tremor: A parte C da FTM
avalia a gravidade do tremor durante a fala, alimentação, ao se vestir,
durante tarefas de higiene e o trabalho, incluindo atividades domésticas e
atividades sociais. Todas as pontuações dessa parte da escala são definidas
pelo paciente, com exceção da fala que é analisada pelo examinador.
 Cálculos: A pontuação máxima da FTM para a parte A é de 88, 36 para a
parte B e 32 para a parte C. O escore máximo total é 156. O escore é
calculado dividindo-se o escore total encontrado pelo escore máximo
possível e multiplicando-se por 100. Quanto maior o escore, maior a
gravidade e o impacto do tremor (FAHN; TOLOSA; MARÍN, 1993).

3.4 Métodos estatísticos

Inicialmente, foi realizada análise exploratória de dados por meio de medidas
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de posição central e de dispersão para as variáveis quantitativas. As variáveis
qualitativas foram apresentadas considerando as frequências absolutas e relativas.
Uma análise univariada foi desempenhada para comparar os grupos (TE ou TE plus)
em relação às variáveis independentes. Os testes qui-quadrado e t de Student foram
utilizados nestas análises. Os testes foram realizados utilizando o programa R
versão 3.3.3.

4. Resultados

Resultados |

36

Foram avaliados 102 pacientes com diagnóstico de “síndromes de tremor”,
acompanhados no Ambulatório de Distúrbios do Movimento do HCFMRP-USP. A
amostra foi composta por 51 pacientes do sexo masculino e 51 do sexo feminino,
com idades variando entre 19 e 89 anos, com média de 59 anos e desvio padrão de
18 anos de idade. Em relação à escolaridade, os mesmos possuíam de 0 a 20 anos
de estudo, média de 6,7 anos e desvio padrão de 4,8 anos; 98 eram destros e cinco
canhotos. Apresentaram média no MEEM de 25 e desvio padrão de 3. A média da
idade de início do tremor foi 37 anos e o DP 21 anos. A Tabela 1 apresenta os
dados sociodemográficos da amostra.

Tabela 1 - Dados sociodemográficos da amostra de pacientes com diagnóstico de síndrome
de tremor
Número total de pacientes avaliados

102

Idade: (média (desvio padrão))

59,09 (18)

Escolaridade: (média (desvio padrão))

6,7 (4,83)

Sexo (n (%))
Feminino
Masculino

51 (50%)
51 (50%)

Estado civil (n (%))
Casado
Solteiro
Viúvo
Separado

53 (51,96%)
20 (19,61%)
22 (21,57%)
7 (6,86%)

Atividade profissional atual (n (%))
Do Lar

18 (17, 65%)

Autônomo

13 (12,75%)

Aposentado por tempo de serviço

26 (25,49%)

Aposentado por invalidez

15 (14,71%)

Desempregado

4 (3,92%)

Afastado por doença

7 (6,86%)

Outro

6 (5,88%)

Empregado com carteira

11 (10,78%)

Empregado sem carteira

2 (1,96%)

Escore no MEEM: (média (desvio padrão))
MEEM= Mini-Exame do Estado Mental

25,6 (3)
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Dos 102 pacientes avaliados, 68,6% (N=70) foram classificados como TE pela
antiga classificação, 7,8% (N=8) como Tremor distônico, 5,8% (N=6) como Tremor
Psicogênico e 3,9% (N=4) foi a prevalência do Tremor cerebelar, bem como do
Tremor de Holmes. Os tremores tarefa-específica e indeterminado apareceram logo
em seguida, com prevalência de 2,94% (N=3). Houve casos isolados (N=1) das
respectivas síndromes de tremor: tremor associado a doença de Wilson, Tremor
fisiológico exacerbado, Tremor ortostático, Tremor palatal essencial, Tremor
secundário a medicamentos e Tremor secundário à doença neuromuscular.
Utilizando a nova classificação, a prevalência de TE foi de 50,9% (N=52) e a
de TE plus de 17,6% (N=18). As demais “síndromes de tremor” não apresentaram
mudanças significativas em suas prevalências. A principal mudança de diagnóstico
ocorreu devido ao surgimento do termo “TE plus”, sendo que 18 pacientes com TE
foram reclassificados como TE plus devido à presença de tremor de repouso ou
outros sinais neurológicos sutis no exame físico, como marcha em tandem alterada.
Um paciente com tremor secundário à doença neuromuscular foi reclassificado como
tremor indeterminado, pois o primeiro termo não é mais utilizado na nova
classificação. A Tabela 2 mostra os diagnósticos dos pacientes, segundo as
propostas para classificação das síndromes de tremor.
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Tabela 2 - Descrição dos diagnósticos das síndromes de tremor, segundo as classificações
propostas em 1998 e em 2018
2018

1998

N (%)

N (%)

Tremor essencial

52 (50,98%)

70 (68,63%)

Tremor essencial plus

18 (17,65%)

DIAGNÓSTICO

Tremor distônico

8 (7,84%)

8 (7,84%)

Tremor psicogênico/funcional

6 (5,88%)

6 (5,88%)

Tremor de Holmes

4 (3,92%)

4 (3,92%)

Tremor cerebelar

4 (3,92%)

4 (3,92%)

Tremor tarefa-específica e posição específica

3 (2,94%)

3 (2,94%)

Tremor indeterminado

2 (1,96%)

1 (0,98%)

Tremor associado à doença de Wilson

1 (0,98%)

1 (0,98%)

Tremor fisiológico exacerbado

1 (0,98%)

1 (0,98%)

Tremor ortostático

1 (0,98%)

1 (0,98%)

Tremor palatal essencial

1 (0.98%)

1 (0,98%)

Tremor secundário a medicamentos

1 (0.98%)

1 (0,98%)

Tremor secundário à doença neuromuscular
TOTAL

1 (0,98%)
102 (100%)

102 (100%)

Fonte: (BHATIA et al., 2018; DEUSCHL; BAIN; BRIN, 1998).

A Tabela 3 descreve os aspectos demográficos dos pacientes com TE e TE
plus.
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Tabela 3 - Aspectos demográficos e gerais dos pacientes com TE e TE plus

TE

TE plus

52

18

25/2

10/8

0,5844

3 (5,77%)

3 (16,67%)

0,1546

média (desvio padrão)

média (desvio padrão)

61,79 (16,18)

68,78 (17,14)

0,1244

Anos de estudo

6,16 (4,75)

6,18 (5,67)

0,9888

Escore no MEEM

25,77 (2,89)

25,39 (3,22)

0,6421

N
Sexo F/M
Parou de trabalhar pelo tremor
(n (%))

Idade:

p

MEEM= Mini-Exame do Estado Mental

Comparando os dados sociodemográficos dos pacientes com TE e TE plus
notou-se que o sexo masculino apresentou leve predomínio no grupo do TE (51,9%);
ao passo que o sexo feminino predominou no grupo do TE plus (55,56%). A idade
média foi maior nos pacientes com TE plus (68,78 anos). A escolaridade e o escore
no MEEM foram semelhantes em ambos os grupos. 5,77% dos pacientes com TE e
16,67% dos pacientes com TE plus pararam de trabalhar por causa do tremor. A
Tabela 4 demonstra a comparação entre os dados clínicos dos pacientes com TE e
TE plus.
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Tabela 4 - Comparação entre os dados clínicos de uma amostra de pacientes com TE e TE
plus. Os resultados estão apresentados em: 1) número (porcentagem), ou 2)
média (desvio padrão)
TE

TE plus

52

18

Dominância manual Direita

48 (92,31%)

18 (100%)

0,2256

Idade de início do tremor

34,84 (22,34)

49,24 (20,49)

0,02

Inicio do tremor <60 anos

43 (84,31%)

10 (55,56%)

0,0129

História familiar de tremor

31 (62%)

9 (50%)

0,664

N

Localização inicial dos tremores

0,3495

Cabeça

8 (15,38%)

5 (27,78%)

Membros inferiores

2 (3,85%)

1 (5,56)

Membros superiores

40 (76,92%)

10 (55,56%)

2 (3,85%)

2 (11,11%)

MS+ cabeça
Localização atual dos tremores
Cabeça

0,4133
0 (0)

1 (5,56%)

Membros superiores

18 (34,62%)

7 (38,89%)

MS + Cabeça

17 (32,69%)

6 (33,33%)

5 (9,62%)

2 (11,11%)

12 (23,08%)

2 (11,11%)

MS + MI
MS + MI + Cabeça
Forma de instalação do tremor

0,2565

Subitamente

8 (15,38%)

6 (33,3%)

Insidiosamente

41 (78,85%)

11 (61,11%)

3 (5,77%)

1 (5,56%)

Não sabe
Forma de evolução do tremor

0,612

Se mantém

6 (11,54%)

4 (22,2)

Vem piorando

30 (57,69%)

10 (55,56%)

Vem melhorando

7 (13,46%)

1 (5,56%)

Varia

9 (17,31%)

3 (16,67%)

Tem melhora com álcool

19 (36,54%)

3 (16,67%)

Quanto melhora com álcool

0,1175
0,1308

Nada

11 (21,57%)

10 (55,56%)

Um pouco

8 (15,69%)

1 (5,56%)

Bastante

5 (9,8%)

1 (5,56%)

Muito

4 (7,84%)

0 (0)

Completamente

2 (3,92%)

1 (5,56%)

21 (41,18%)

5 (27,78%)

Não sabe

p

continua
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conclusão
TE

TE plus

Causas de piora do tremor

0,0685

Nada

8 (15,38%)

0 (0)

Esforço físico + Nervosismo + Cafeína

8 (15,38%)

1 (5,56%)

Esforço físico

2 (3,85%)

0 (0)

Esforço físico + Nervosismo

12 (23,08%)

5 (27,78%)

Nervosismo

20 (38,46%)

8 (44,44%)

2 (3,85%)

2 (11,11%)

0 (0)

2 (11,11%)

22 (42,31%)

9 (50%)

Nervosismo + Cafeína
Outros
Presença de sensação interna de tremor

p

Frequência da sensação interna de tremor

0,5712
0,8251

Raramente

9 (42,86%)

4 (44,44%)

Quase sempre

9 (42,86%)

3 (33,33%)

Sempre

3 (14,29%)

2 (22,22%)

Número de incomodados com o tremor no dia-a-dia

40 (76,92%)

15 (88,24%)

Quanto incomodo causa no dia-a-dia

0,314
0,0741

Pouco

4 (10,26%)

4(26,67%)

Mais ou menos

10 (25,64%)

1 (6,67%)

Bastante

13 (33,33%)

2 (13,33%)

Muito

12 (30,77%)

8 (53,33%)

Número de médicos consultados devido ao tremor

0,9486

1

18 (35,29%)

7 (38,89%)

2

20 (39,22%)

7 (38,89%)

Mais de 3

12 (30,77%)

8 (53,33%)

Número de familiares com DP

0,664

0

45 (91,4%)

16 (88,89%)

1

3 (6,12%)

2 (11,11%)

3

1 (2,04%)

0

N de familiares com doença de Alzheimer

0,0188

0

44 (93,62%)

13 (72,22%)

1

3 (6,38%)

5 (27,78%)

N de pacientes com diagnóstico de depressão nos
últimos cinco anos

12 (24%)

8 (47,06%)

0,0727
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Observou-se que a maioria dos pacientes (92,31%) no grupo do TE e todos
os pacientes com TE plus era destra. Houve diferença na idade de início do tremor
entre os dois grupos analisados, sendo que no grupo do TE a idade foi menor
(média de 34,8 anos e desvio padrão de 22,34 anos). Os pacientes com TE plus
apresentaram idade média de início do tremor de 49,24 anos, com idade mínima de
três anos e idade máxima de 78 anos, com desvio padrão de 20,49. Este dado foi
significativamente estatístico com valor de p<0,05. A maioria dos pacientes com TE
(84,31%) apresentaram início do tremor antes dos 60 anos de idade. Já no grupo do
TE plus, pouco mais da metade (55,5%) apresentou início do tremor antes dos 60
anos de idade, o que demonstra que neste grupo o início do tremor foi realmente
mais tardio.
Na maior parte dos casos de TE (76,92%) e TE plus (55,56%), os tremores
iniciaram nos membros superiores. A segunda localização inicial mais comum foi a
cabeça em ambos os grupos. A maioria dos pacientes descreveu início lento e
gradual dos tremores (78,85% dos casos de TE e 61,11% dos casos de TE plus),
enquanto os demais disseram que o início foi agudo ou não souberam dizer a forma
de instalação. Em relação à evolução do tremor, pouco mais da metade dos
pacientes (57,69% no grupo do TE e 55,56% no grupo do TE plus), alegou que o
tremor vem piorando ao longo dos anos.
A melhora com álcool é uma característica bem estabelecida do Tremor
Essencial na literatura, na presente amostra, entretanto apenas 36,54% dos
pacientes com TE e 16,67% com TE plus descreveram melhora com álcool. O
principal fator de piora do tremor em ambos os grupos foi o nervosismo. Outros
fatores relatados de piora foram esforço físico e associação de nervosismo com
esforço físico. Presença de sensação interna de tremor foi descrita em 42,31% dos
pacientes com TE e em 50% daqueles com TE plus. A maioria dos pacientes
(76,92% dos TE e 88,24% dos TE plus) referiu que o tremor causa incômodo no seu
dia-a-dia. Mais da metade quantificou como bastante ou muito incômodo em ambos
os grupos.
Quando questionados em relação ao número de médicos que já tinham
procurado por causa do tremor, 35,29% dos pacientes com TE e 38,89% daqueles
pacientes com TE plus afirmaram ter procurado apenas um médico. Quase 40% de
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ambos os grupos se consultaram com dois médicos. Um quarto dos pacientes com
TE e pouco menos de um quarto (22,22%) dos pacientes com TE plus chegaram a
procurar três ou mais médicos. A maioria dos pacientes de ambos os grupos não
possuía história familiar positiva para doenças degenerativas como DP e Doença de
Alzheimer. 91,94% dos pacientes com TE e 88,89% daqueles com TE plus negaram
casos de DP na família. Ao passo que 93,62% dos pacientes com TE e 72,22% dos
com TE plus, negaram casos de Doença de Alzheimer na família. Em relação à
história pessoal de depressão, 24% dos pacientes com TE e 47,06% com TE plus
alegaram ter recebido diagnóstico de depressão nos últimos cinco anos. A Tabela 5
descreve os dados relacionados ao tratamento dos pacientes com TE e TE plus.
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Tabela 5 - Comparação entre os dados relacionados ao tratamento do TE e TE plus
TE

TE plus

52

18

Propranolol

43 (82,69%)

13 (72,22%)

0,3385

Primidona

33 (63,46%)

10 (55,56%)

0,5526

Topiramato

17 (32,69%)

4 (22,22)

0,4035

Fenobarbital

2 (3,85%)

0 (0)

0,3986

Gabapentina

7 (13,46%)

1 (5,56%)

0,3635

3 (5,77)

5 (27,78)

0,0114

9 (17,31%)

3 (16,67)

0,9504

Propanolol

33 (63,46%)

6 (33,33%)

0,0266

Primidona

22 (42,31%)

7 (38,89%)

0,7997

Topiramato

10 (19,23%)

2 (11,11%)

0,4308

Fenobarbital

0 (0)

0 (0)

Gabapentina

1 (1,92%)

0 (0)

0,5535

Levodopa

1 (1,92%)

0 (0)

0,5535

Outros

2 (3,85%)

2 (11,11%)

0,2524

Propranolol

7 (13,46%)

7(38,89%)

0,0201

Primidona

6 (11,54%)

3 (16,67%)

0,5753

Topiramato

6 (11,54%)

2 (11,11%)

0,9608

Fenobarbital

2 (3,84%)

0

0,3986

Gabapentina

5 (9,62%)

1 (5,56%)

0,5959

Levodopa

3 (5,77%)

5 (27,78%)

0,0114

0

0

Outros

1 (1,92%)

1 (5,56%)

0,4253

Nunca usou

1 (1,92%)

1 (5,56%)

0,4253

Propanolol

1 (1,92%)

0(0)

0,5535

Primidona

1 (1,92%)

0(0)

0,5535

N

p

Medicamentos utilizados para tratar o tremor

Levodopa
Outros
Número que
medicamento

relata

melhora

com

o

Número que não obteve melhora com os
medicamentos

Anticolinérgicos

Número que relata piora com o medicamento

continua
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conclusão
TE

TE plus

Topiramato

2 (3,85%)

0 (0)

Fenobarbital

0(0)

0(0)

Gabapentina

0(0)

0(0)

Levodopa

0(0)

1(5,56%)

1(1,92%)

1(5,56%)

Propranolol

7(13,46%)

3(16,67%)

0,7377

Primidona

15(28,85%)

4(22,22%)

0,586

Topiramato

8(15,38%)

2(11,11%)

0,6552

Fenorbarbital

1(1,92%)

0(0)

0,5535

Gabapentina

2(3,85%)

0(0)

0,3986

Levodopa

1(1,92%)

3(16.67%)

0,0202

Outros

1(1,92%)

0(0)

0,5535

24(46,15%)

11(61,11%)

0,274

Propranolol

30(57,69%)

7(38,89%)

0,1684

Primidona

20(38,46%)

6(33,33%)

0,6979

Topiramato

5(9,62%)

2(11,11%)

0,8553

Fenobarbital

0(0)

0(0)

Gabapentina

0(0)

0(0)

Levodopa

0(0)

0(0)

Anticolinérgicos

0(0)

0(0)

3(5,77%)

1(5,56%)

Outros

p

0,0869

Número que relata efeitos adversos com as
medicações

Nenhum
Medicamentos em uso atualmente

Outro

0,9731

Na presente amostra, o propranolol foi o medicamento mais prescrito, tanto
para os pacientes classificados como TE quanto para os TE plus. Já haviam utilizado
propranolol para controle dos sintomas em algum momento da sua vida 82,69% dos
pacientes com TE e 72,22% com TE plus. A segunda medicação mais utilizada foi a
primidona em ambos os grupos; 63,46% dos pacientes com TE alegaram já ter feito
uso dessa medicação e 55,56% dos com TE plus. Em seguida, o topiramato
apareceu como a terceira medicação mais prescrita, sendo utilizada em 32,69% dos
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pacientes com TE e em 22,22% dos com TE plus. Outras medicações utilizadas
foram o fenobarbital, levodopa e gabapentina, em raros casos. Na presente amostra,
nenhum paciente utilizou anticolinérgicos.
Quando questionados em relação à melhora do tremor com as medicações, a
maioria dos pacientes com TE descreveu melhora com uso de propranolol (63,46%),
ao passo que menos da metade dos pacientes com TE plus relataram o mesmo
(33,33%). Este dado teve significância estatística. Já com o uso da primidona,
42,31% dos pacientes com TE e 38,89% daqueles com TE plus obtiveram melhora.
O topiramato, por sua vez, foi a droga com menor percepção de melhora do tremor,
dentre as três principais drogas prescritas, apenas 19,23% dos pacientes com TE e
11,11% dos com TE plus descreveram melhora com o uso desta medicação.
Quando questionados sobre as medicações que causaram piora do tremor, um
paciente relatou piora com propranolol, um apresentou piora com primidona e três
pioraram com topiramato, todos estes pertencentes ao grupo do TE. No grupo do TE
plus, um paciente relatou piora com uso de levodopa.
Em relação à ocorrência de efeitos adversos, como já era esperado, a
primidona apresentou o maior número de casos, com 28,85% dos casos de TE e
22,22% de TE plus. Propranolol e topiramato apresentaram porcentagens
semelhantes nesse quesito em ambos os grupos. Os dados referentes às escalas de
gravidade do tremor estão demonstrados na Tabela 6.

Resultados |

47

Tabela 6 - Dados referentes à gravidade do tremor e escores de escalas de gravidade do
tremor em pacientes com TE e TE plus

TE

TE plus

52

18

0

19(38%)

8(44,44%)

1

16(32%)

6(33,33%)

2

12(24%)

4(22,22%)

3

3(6%)

0(0)

parte A: média (desvio padrão)

13,17(6,93)

14,56(5,59)

0,463

parte B: média (desvio padrão)

13,92(6,92)

16,61(7,36)

0,1666

parte C: média (desvio padrão)

6,73(5,86)

8,44(5,8)

0,2876

33,83(17,76)

39,56(16,53)

0,2344

N

p

Questionário do copo
0,7426

Escala de Fahn-Tolosa-Marin

Escore total: média (desvio padrão)

Quando comparada a gravidade do tremor entre ambos os grupos, não houve
diferença significativa no questionário do copo e na FTM. Os dois grupos
apresentaram escores semelhantes nas três partes da FTM.
Em relação aos outros grupos de diagnóstico de tremor, o grupo do tremor
distônico foi composto por seis pacientes do sexo feminino e dois do sexo
masculino, sendo que a idade média foi de 45,29 anos, mínimo de 19 e máximo de
61 anos, com desvio padrão de 18,19. A média da idade de início do tremor foi 28,86
anos, com desvio padrão de 22,08. A escolaridade média dos pacientes foi de 7,43
anos de estudo, e o escore médio do MEEM foi 25. Sobre a forma de instalação,
dois pacientes descreveram que o início foi súbito, cinco que foi insidioso e um não
soube responder. Já sobre a evolução do tremor, dois responderam que o tremor se
mantém, dois relataram que vem piorando, um que vem melhorando e três que o
tremor é variável. Com relação à localização inicial do tremor, três pacientes
relataram início do tremor em região cefálica, três em membros superiores e dois em
membros superiores e inferiores. Sobre a percepção atual do tremor, dois relataram
que percebem o tremor atualmente em região cefálica, dois em membro superior e
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em região cefálica, um em membros superiores e inferiores, um somente em
membro superior e dois em membros superiores, inferiores e na região cefálica.
Quanto à gravidade do tremor distônico, a média do escore total da FTM foi de
40,57. Quando questionados em relação à história familiar de tremor, quatro
pacientes responderam que tinham história familiar positiva. Do total de oito
pacientes, sete descreveram que o tremor causa incômodo em suas atividades
diárias, e apenas um paciente recebeu diagnóstico de depressão nos últimos cinco
anos.
O grupo do tremor psicogênico/funcional foi composto por três pacientes do
sexo masculino e três do sexo feminino, a idade média foi de 48,83 anos, variando
de 22 a 74 anos, com desvio padrão de 20,58. A média da idade de início do tremor
foi de 36,17 anos. A escolaridade média foi de 8,67 anos de estudo, ao passo que o
escore médio no MEEM foi 26,67. Semelhante aos achados da literatura, geralmente
os tremores psicogênicos têm início súbito, sendo que a maioria dos pacientes (N=5)
apresentou forma de instalação súbita do tremor, sendo que apenas um paciente
referiu início insidioso. Sobre a evolução do tremor, dois pacientes alegaram que o
tremor se mantém, um que vem piorando, um que vem melhorando e dois que o
tremor é variável. Sobre a localização inicial do tremor, os seis pacientes
responderam que o início do tremor ocorreu em membros superiores. Atualmente,
quatro percebem o tremor em membros superiores, um referiu em membros
superiores e inferiores e um em membro superior e inferior e na região cefálica.
Quanto à gravidade do tremor, a média do escore total da FTM foi 22. Em relação à
história familiar, apenas um paciente apresentou história familiar positiva para
tremor. Metade dos pacientes com tremor psicogênico/funcional foi diagnosticada
com depressão nos últimos cinco anos. Todos os pacientes alegaram que o tremor
causa incômodo no dia-a-dia, sendo que a maioria descreveu como bastante ou
muito incômodo. Já o grupo do Tremor de Holmes foi composto por dois pacientes
do sexo masculino e dois do sexo feminino, com idade média de 52 anos, mínimo de
36 e máximo de 67 anos e desvio padrão de 15,77. A idade média de início do
tremor neste grupo foi 36,75 anos. A escolaridade média foi de seis anos de estudo,
e o escore médio do MEEM de 24,5. Em relação à forma de instalação do tremor,
dois pacientes relataram início súbito do tremor e dois descreveram início insidioso.

Resultados |

49

Quanto à evolução do tremor, a maioria dos pacientes (N=3) alegou que vem
piorando. Sobre a localização inicial do tremor, um paciente referiu início do tremor
em membro superior, um em membro superior e região cefálica e dois pacientes em
membros superiores e inferiores. Atualmente, dois pacientes têm tremor de
membros superiores, um referiu no membro superior e na região cefálica e um em
membros superior e inferior e na região cefálica. Quanto à gravidade do tremor, a
média do escore total da FTM neste grupo foi de 49. Em relação à história familiar,
apenas um paciente apresentou história familiar positiva para tremor.
O grupo do Tremor Cerebelar/Intencional foi formado por dois pacientes do
sexo feminino e dois do sexo masculino, com idade média de 48,75 anos, mínimo de
30 e máximo de 76, e desvio padrão de 20,12. A idade média do início do tremor
neste grupo foi 44,5 anos. A escolaridade média foi de 7,75 anos de estudo e o
escore médio no MEEM foi de 25. Quanto à forma de instalação do tremor, três
pacientes descreveram início súbito e um relatou início insidioso. Sobre a evolução
do tremor, dois pacientes disseram que o tremor vem piorando, ao passo que os
outros dois relataram que vem melhorando. Para três pacientes o tremor iniciou em
membros superiores, sendo que um relatou início em membros superior e inferior.
Atualmente, dois pacientes percebem tremor em membros superiores, um refere em
membros superior e inferior e um em membros superior e inferior e na região
cefálica. Em relação à história familiar, apenas um paciente apresentou positividade
para tremor. A média do escore total da FTM neste grupo foi 59,5.
Por fim, o grupo do Tremor Tarefa-específica também contou com N de três
pacientes, dois do sexo masculino e um paciente do sexo feminino, com idade média
de 68,33 anos e desvio padrão de 6,51. A escolaridade média neste grupo foi de
5,67 anos e o escore médio do MEEM foi de 23,67. A média da idade de início do
tremor foi 52,33 anos. Os três pacientes deste grupo relataram início insidioso do
tremor, dois descreveram que o tremor se mantém estável desde o início e um
alegou que vem piorando. A localização inicial e atual do tremor dos três pacientes
foi descrita em membros superiores. Quanto à história familiar, um paciente relatou
história familiar positiva para tremor. A média do escore total da FTM foi de 23.

5. Discussão
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O estudo avaliou uma amostra de 102 pacientes portadores de “síndromes de
tremor” em acompanhamento regular em um centro especializado. Como já era
esperado, o TE foi a síndrome de tremor mais comum nesta amostra, independente
da classificação utilizada, corroborando os achados da literatura, como os do estudo
brasileiro realizado em Minas Gerais, que constatou que o TE era o mais prevalente
na amostra de idosos avaliada (BARBOSA et al., 2013). O TE é considerado o
distúrbio do movimento mais comum em adultos e uma das desordens neurológicas
mais frequentes em nosso meio, todavia estimativas de sua prevalência sofrem
enormes variações (como faixa etária da população estudada, grau do tremor e
percepção do paciente, dentre outras), dificultando o estabelecimento da prevalência
desta patologia com precisão. A metanálise que contou com 28 estudos
populacionais de prevalência de 19 países diferentes mostrou que a prevalência
mundial de TE foi de 0,9% entre indivíduos de todas as faixas etárias; 4,6% em
pessoas com 65 ou mais e 20% entre pessoas com 95 anos ou mais (LOUIS;
FERREIRA, 2010). Desta forma, conclui-se que a idade é um fator de risco
estabelecido para o desenvolvimento de TE.
Existem poucos estudos na literatura sobre prevalência de TE e de outras
síndromes de tremor em centros especializados. Um estudo marroquino com
metodologia semelhante ao da presente pesquisa, realizado em um centro terciário,
do qual também foram excluídos pacientes com parkinsonismo, evidenciou o TE
como principal síndrome de tremor encontrada, com prevalência de 54,8%, seguido
do tremor distônico (19,4%), tremor associado à distonia (14,5%), tremor fisiológico
exacerbado (3,2%), tremor cerebelar (3,2%), tremor psicogênico (3,2%) e tremor de
Holmes (1,6%) (REGRAGUI et al., 2014). Em outro estudo indiano realizado em um
centro terciário que excluiu pacientes com tremor associado ao parkinsonismo e
tremor cerebelar, o TE foi o mais comum com prevalência de 59,4%, seguido do
tremor distônico com 21,7% (SHUKLA; BEHARI, 2007). No presente estudo, a
prevalência do TE foi de 68,6%, de acordo com a antiga classificação. Ao passo que
com a nova classificação, esta prevalência foi de 50,9% e do TE plus de 17,6%. O
tremor distônico foi o segundo mais prevalente (7,8%), similar aos achados dos
estudos citados anteriormente. De forma curiosa, o tremor psicogênico/funcional foi
o terceiro mais comum (5,8%) nesta amostra, seguido dos Tremores cerebelar e de
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Holmes que apresentaram a mesma prevalência (3,9%). Os tremores tarefaespecífica e indeterminado apareceram logo em seguida, com prevalência de 2,94%.
É interessante notar que o tremor fisiológico exacerbado, descrito por vários autores
como um dos tremores mais prevalentes (BARBOSA et al., 2013; WENNING et al.,
2005), foi bastante incomum neste estudo, contando apenas com um caso isolado.
Uma justificativa plausível para este achado é o fato da presente pesquisa ter sido
realizada em ambulatório terciário, onde habitualmente se encontram os casos mais
graves das síndromes de tremor. O tremor fisiológico exacerbado, usualmente, não
causa grande impacto na vida dos pacientes; desta forma, os indivíduos acabam por
procurar menos serviços de saúde e atendimento médico especializado. Destaca-se
também a prevalência do tremor psicogênico/funcional, o terceiro mais frequente, o
que deve implicar em mudanças no serviço terciário para atender de forma mais
holística esses pacientes, sendo de suma importância uma equipe multidisciplinar
disponível com psicólogo, psiquiatra e neurologista.
Em relação ao TE, a literatura descreve que a idade de início desta condição
tem dois picos: “TE juvenil”, geralmente tem início aos 10-20 anos, e o “TE senil”,
com início aos 50-60 anos (BÖETZEL; TRONNIER; GASSER, 2014; LOUIS;
OTTMAN, 2006; LOUIS; DOGU, 2008; PRASAD et al., 2019). O curso da doença
costuma ser progressivo, sendo que o TE é considerado uma desordem
heterogênea com fenótipos diferentes e curso clínico incerto. No “TE juvenil”, o
tremor piora lentamente no decorrer de décadas, causando impacto funcional para o
paciente somente ao redor dos 50 anos de idade. Já no “TE senil”, a progressão do
tremor costuma ser mais rápida (BÖETZEL; TRONNIER; GASSER, 2014). No
presente estudo, a média de idade de início do TE foi de 34,84 anos e no grupo do
TE plus de 49,24 anos, essa diferença entre os grupos teve significância estatística
(p<0.05). Isto chama atenção, visto que os pacientes com TE plus são os que
apresentam alterações sutis no exame neurológico, como tremor de repouso,
alterações da marcha, sinais cerebelares e déficit cognitivo. Além disso, um estudo
recente mostrou que o TE apresenta variabilidade fenotípica significativa de acordo
com a idade de início do tremor. Pacientes com idade de início mais precoce
apresentam maior chance de desenvolver tremor apendicular, em contrapartida, a
probabilidade de desenvolvimento de tremores axiais e sinais cerebelares é maior
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com o aumento da idade de início do tremor (PRASAD et al., 2019). Desta forma, o
TE plus parece ter início mais tardio e é possível hipotetizar que sua progressão seja
mais rápida com ocorrência de outros sinais neurológicos associados.
Outro dado relevante é a idade média elevada da presente amostra. No grupo
do TE, a idade média foi 61,79 anos, já o grupo de TE plus demonstrou idade média
de 68,78 anos de idade. Isto pode se justificar pela idade avançada desta amostra,
levando em conta que a incidência do TE aumenta muito com a idade,
especialmente com a idade avançada (LOUIS; OTTMAN; HAUSER, 1998).
Em relação ao gênero, no grupo dos pacientes com TE houve discreto
predomínio do sexo masculino. Ao passo que no grupo do TE plus, o gênero
feminino predominou ligeiramente. Na literatura não há consenso se há diferença de
gênero no TE, entretanto, uma metanálise de 2010 que revisou 28 estudos
epidemiológicos populacionais, sugeriu que há predomínio do gênero masculino
nesta condição (LOUIS; FERREIRA, 2010).
No presente estudo, 62% dos pacientes com TE e a metade daqueles com TE
plus tinham história familiar positiva para tremor, esse dado não apresentou
significância estatística, mas é condizente com os dados de Whaley et al. (2007),
que afirmam que aproximadamente 50% dos pacientes com TE possuem um familiar
de primeiro grau acometido com esta condição.
A maioria dos pacientes deste estudo (76,92% no grupo do TE e 55,56% do
grupo do TE plus) descreveu que o tremor iniciou em membros superiores. O
segundo local mais acometido, inicialmente, foi a cabeça/região cervical, sendo que
15,38% dos pacientes relataram tremor cefálico no grupo do TE e 27,78% no grupo
do TE plus. Na literatura, os membros superiores são descritos como a localização
inicial principal (WHALEY et al., 2007; ZESIEWICZ et al., 2010), corroborando os
achados do presente estudo. Os membros inferiores raramente são a localização
inicial do tremor (1%), ao passo que a cabeça e região cervical são a localização
inicial do tremor em 11% dos pacientes (WHALEY et al., 2007).
Quando questionados em relação à localização atual dos tremores, cerca de
30% desta amostra descreveram tremor em membros superiores e outros 30% em
membros superiores associado a tremor cefálico, em ambos os grupos. Embora
existam poucos estudos prospectivos e longitudinais sobre a história natural da
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doença, é estimado que o tremor dos membros superiores piore 2 a 5% por ano no
TE. Com a progressão da doença, o tremor tende a se espalhar para outros locais,
além dos membros superiores. Desta forma, os pacientes desenvolvem tremores
cranianos (cefálico, vocal e mandibular) (ZESIEWICZ et al., 2010). De forma geral, a
literatura estima que os membros superiores sejam acometidos em 95% dos
pacientes com TE, seguido da cabeça (34%), membros inferiores (20%), face e
tronco (5%) (ELBLE, 2000).
A maioria dos pacientes com TE e TE plus relataram início insidioso do tremor
(78,85% no grupo do TE, 61,11% no grupo do TE plus), o que está de acordo com a
literatura (LOUIS; FERREIRA, 2010; ZESIEWICZ et al., 2010). Em relação à
evolução, mais da metade declarou que o tremor vem piorando ao longo dos anos, o
que também condiz com diversos estudos (LOUIS et al., 2011; WHALEY et al.,
2007).
Evidência comum é que o estresse, jejum prolongado, cafeína e nervosismo
podem piorar o tremor em pacientes com TE (SILVA; FEN; DELLA COLETTA,
2016). Na presente amostra, o nervosismo foi o principal fator de piora relatado em
ambos os grupos, seguido da associação esforço físico e nervosismo. Outra
característica reconhecida do TE é a presença de sensação interna de tremor, sendo
descrita em 42,31% dos pacientes com TE e em metade dos casos de TE plus.
Vários estudos já demonstraram que o uso de álcool reduz a amplitude do
tremor em 50-70% dos casos (HOPFNER, et al., 2015; MOSTILE; JANKOVIC,
2010). Contrariando essas evidências, os pacientes do presente estudo não
relataram melhora tão expressiva com álcool, apenas 36,54% referiram melhora no
grupo do TE e 16,67% no grupo do TE plus.
O TE é um distúrbio do movimento progressivo e em alguns casos relacionase com incapacidade em estágio mais avançado da doença; sendo assim, o termo
TE benigno não deve ser mais utilizado (LOUIS, et al., 2011). De fato, a maioria dos
pacientes possui alguma dificuldade relacionada ao tremor, sendo que 15-25% deles
se tornam incapacitados para o trabalho (BAIN et al., 1993; BUSENBARK et al.,
1991; RAUTAKORPI, et al., 1982). Na presente amostra, a maioria dos pacientes
(76,92% com TE e 88,24% com TE plus) descreveu que o tremor causa incômodo
no seu dia-a-dia. Quando questionados quanto incomoda, mais da metade dos
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pacientes de ambos os grupos quantificou como bastante ou muito incômodo.
Entretanto, apenas 5,77% dos com TE e 16,67% com TE plus pararam de trabalhar
devido ao tremor.
Neste estudo, a maioria dos pacientes de ambos os grupos não apresentava
história familiar positiva para Doença de Alzheimer. Este achado apresentou
relevância estatística (p<0,05). Existem inúmeros estudos que já documentaram a
presença de disfunção cognitiva no TE; tanto comprometimento cognitivo leve
quanto demência parecem ser mais comuns em pacientes com TE do que em
controles saudáveis (BENITO-LEON, et al., 2013; JANICKI; COSENTINO, S.;
LOUIS, 2013; SENGUL et al., 2015). Em contrapartida, faltam estudos na literatura
que relacionem história familiar de Doença de Alzheimer e TE. Nesta pesquisa,
foram excluídos todos os pacientes com escores abaixo da média no MEEM, além
dos que já possuíam quadro demencial diagnosticado. Desta forma, não houve
diferença entre os grupos no MEEM, sendo que o escore médio foi de 25 para
ambos. A maioria dos pacientes de ambos os grupos também não possuía história
familiar positiva para DP, o que vai contra um estudo que demonstrou a coocorrência
de TE e DP em famílias (YAHR; OROSZ; PUROHIT, 2003). Entretanto, esse dado
não teve significância estatística.
Interessante notar que 24% dos pacientes com TE e 47,06% com TE plus
alegaram ter recebido diagnóstico de depressão nos últimos cinco anos. Essas
porcentagens são elevadas, considerando um estudo brasileiro baseado na
Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, na qual 49.025 pessoas foram avaliadas, que
constatou a frequência de 9,7% de depressão e 3,9% de depressão maior na
população estudada (BARROS et al., 2017). Corroborando os achados deste
estudo, muitos autores já demonstraram que pacientes com TE apresentam maior
prevalência de depressão e sintomas depressivos do que controles saudáveis.
(CHANDRAN et al., 2012; FABBRINI, et al., 2012; SENGUL, et al., 2015). Em um
estudo realizado na Turquia que contou com 45 pacientes com TE e 35 controles, os
escores do inventário de depressão de Beck foram maiores em pacientes com TE,
sendo que a prevalência de depressão moderada a maior foi de 35,55% (SENGUL
et al., 2015).
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Em relação ao tratamento do TE, as drogas mais utilizadas pelos pacientes
do presente estudo foram propranolol, primidona e topiramato, em ordem
decrescente. A literatura recomenda propranolol e primidona como primeira linha de
tratamento, entretanto apenas 50% dos pacientes respondem a essas medicações,
com magnitude de redução do tremor em 50% (ZESIEWICZ, et al., 2005). No
presente estudo, a maioria dos pacientes com TE (63,46%) descreveu melhora com
o uso de propranolol, enquanto apenas 1/3 dos pacientes com TE plus referiram o
mesmo. Essa diferença entre os grupos foi estatisticamente significativa (p<0,05).
Quando questionado quais medicamentos não melhoraram o tremor, os grupos
novamente divergiram; 13,46% dos pacientes com TE não obtiveram melhora com
uso de propranolol, ao passo que no grupo do TE plus este número aumentou para
39,89% dos casos. Essa diferença entre os grupos também foi estatisticamente
significativa. Desta forma, é possível sugerir que os pacientes com TE plus sejam
menos respondedores ao propranolol. A primidona, por sua vez, foi a segunda droga
mais eficaz, melhorando o tremor de 22 pacientes (42,31%) no grupo do TE e de
sete (38,89%) no grupo do TE plus. Apesar destes dados não apresentarem
significância estatística, chama atenção que a resposta dos pacientes foi inferior ao
descrito na literatura. Já com o uso de topiramato, 19,23% dos pacientes com TE e
11,11% com TE plus apresentaram melhora do tremor, este achado também não
apresentou significância estatística. Em uma revisão sobre terapias de TE, é descrito
que o topiramato reduz a amplitude do tremor em 22-37%, comparando-se a Escala
de

gravidade

do

tremor

FTM

pré

e

pós-tratamento

(GALVEZ-JIMENEZ;

HARGREAVE, 2000; ZESIEWICZ, et al., 2005). Neste estudo, observou-se que os
pacientes com TE plus apresentaram taxas inferiores de resposta às três
medicações usadas de forma isolada, sugerindo maior falha terapêutica neste grupo.
Sobre a incidência de efeitos colaterais, 13,46% dos pacientes com TE e
16,67% com TE plus apresentaram efeitos adversos com uso de propranolol. Apesar
desse dado não ter significância estatística, é semelhante aos achados de uma
revisão que evidenciou a ocorrência de efeitos adversos em 12 a 66% dos pacientes
em uso de propranolol (ZESIEWICZ, et al,. 2005). Já com o uso de primidona, 15
pacientes com TE (28,85%) e quatro com TE plus (22,22%), descreveram efeitos
colaterais, entretanto esse achado não apresentou relevância estatística. A literatura
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descreve frequência moderada a alta de efeitos colaterais com o uso de primidona,
principalmente ao se iniciar esta medicação, podendo ocorrer náuseas, vômitos,
ataxia, tontura, desequilíbrio e sedação (LYONS; PAHWA, 2008; ZESIEWICZ et al,
2005). Com topiramato, 15,38% dos pacientes com TE e 11,11% com TE plus
referiram efeitos colaterais. Este achado também não apresentou relevância
estatística. Em outro estudo, a taxa de abandono desta medicação foi de 40%
devido a incidência de efeitos colaterais como anorexia, perda de peso, parestesias
e dificuldade de concentração (GALVEZ-JIMENEZ; HARGREAVE, 2000).
Curiosamente, quando comparada a gravidade do tremor, por meio da FTM e
pelo Questionário do Copo, os pacientes com TE e TE plus não apresentaram
diferenças significativas nos escores. Porém, estes achados não obtiveram
significância estatística.
Ao classificar a presente amostra de acordo com a nova classificação das
síndromes de tremor de Bathia et al. (2018) e comparando com a antiga
classificação de 1998, concluiu-se que não houve grandes alterações nos
diagnósticos das síndromes de tremor. Poucos pacientes foram reclassificados pela
nova classificação. A grande mudança foi a inclusão de uma nova síndrome,
chamada de TE plus. Isto é particularmente importante, considerando que o TE é
uma síndrome clínica heterogênea, com vários fenótipos reconhecidos. Entretanto,
quando comparados os aspectos sociodemográficos e clínicos da presente amostra,
foram observadas poucas diferenças estatisticamente significativas entre os
pacientes com TE e os com TE plus. Em vários aspectos clínicos avaliados, os dois
grupos se comportaram de maneira bastante similar. Apesar disso, considerou-se
coerente o surgimento do termo “TE plus” como uma síndrome clínica distinta do TE.
Entre as diferenças estatisticamente significativas encontradas neste estudo,
destacam-se a idade de início do tremor, que foi mais alta no grupo do TE plus, e a
responsividade ao propranolol, que foi menor neste grupo.
Em relação às outras mudanças da nova classificação, como a divisão em
eixo 1 e 2, o surgimento dos termos “Síndrome de tremor cinético ou postural
segmentar isolado”, “Síndrome de tremor de repouso isolado”, “Síndrome de tremor
vocal isolado” e “Síndrome de tremor cefálico isolado”, que saíram do espectro do
TE e foram incluídos no eixo 1, parece ser o mais coerente e exequível. A nova
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classificação também é mais objetiva e busca simplificar os critérios clínicos do TE,
eliminando os termos TE clássico, definitivo, provável e possível. Por fim, de forma
geral, considera-se a nova classificação mais completa, intuitiva, coesa e, ao mesmo
tempo, facilmente executável.
As limitações do estudo foram: estudo transversal, o que impossibilita a
análise e comparação entre os grupos de forma fidedigna; o pequeno número de
pacientes para cada tipo de tremor, limitando a análise estatística entre os grupos; o
tempo de aplicação longo dos questionários e escalas pode ter contribuído para o
menor empenho dos pacientes em responder adequadamente; o fato de ter sido
realizado em um centro terciário, pode ter superestimado as taxas de prevalência
das síndromes de tremor, especialmente as mais raras; a exclusão de pacientes
com tremor e parkinsonismo, tendo em vista que o tremor parkinsoniano é um dos
mais prevalentes em nosso meio.
Os pontos fortes deste estudo foram: ser o primeiro estudo brasileiro que
analisou a prevalência das síndromes de tremor em um centro terciário; ser o
primeiro estudo brasileiro que utilizou a nova classificação das síndromes de tremor
publicada em 2018.

6. Conclusões
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Em conclusão, o estudo observacional, transversal e descritivo, que analisou
um grupo de pacientes com diagnóstico de “síndromes de tremor” em um centro
terciário, mostrou que:
 O TE é a síndrome de tremor mais prevalente em uma amostra de um
ambulatório especializado;
 Outras síndromes de tremor como o tremor distônico (2º mais prevalente
no presente estudo) e o tremor psicogênico/funcional (3º mais
prevalente) são bem menos frequentes, até mesmo em ambientes
terciários.

Em relação às características clínicas e sociodemográficas do TE, o estudo
evidenciou que:
 Algumas características clínicas e sociodemográficas identificadas foram
semelhantes ao que é descrito na literatura (amostra com idade média
elevada e maior número de idosos, 50% dos casos com história familiar
de tremor, membros superiores como localização principal dos tremores,
início insidioso e evolução progressiva, nervosismo como fator de piora,
propranolol e primidona como principais drogas utilizadas e com melhor
resposta);
 A taxa de melhora com uso de álcool foi inferior nesta amostra,
comparando aos achados de diversos estudos.

Na comparação entre grupos (TE versus TE plus), o estudo mostrou que:
 O TE plus apresenta idade de início mais elevada;
 Os pacientes com TE plus parecem responder menos ao propranolol;
com menor taxa de percepção de melhora do tremor neste grupo.
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