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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação 

A doença de Parkinson idiopática (DP) é um fator de risco importante para 

quedas, comuns nos pacientes em estágios avançados da doença e que estão 

associadas à diminuição da qualidade de vida1. As quedas estão relacionadas com 

diversos fatores, tais como: instabilidade postural, festinação, freezing, discinesias 

levodopa-induzidas e hipotensão ortostática sintomática2.  

A instabilidade postural é uma manifestação geralmente observada nas fases 

mais avançadas da DP quando outras características clínicas da doença já são 

evidentes3. Em situações normais os reflexos posturais dependem de aferências 

vestibulares, somatossensoriais e impulsos visuais que são integrados nos núcleos da 

base, tronco cerebral e medula espinhal e fornecem o apoio para a posição ortostática 

do corpo4. Atualmente é bem estabelecido que a perda do controle postural na DP 

está relacionada com as respostas posturais anormais nestes pacientes, e pode ser 

influenciada por um processo de organização sensorial anormal5.  

As quedas podem ocorrer apesar do tratamento da doença com levodopa, 

sugerindo que a instabilidade postural seja dopa-resistente6. A ausência de melhora 

dos problemas posturais durante a terapia dopaminérgica indica que lesões de 

sistemas não-dopaminérgicos tenham um papel relevante na instabilidade postural da 

DP7. 

A instabilidade postural e as quedas em pacientes com DP diminuem a 

qualidade de vida, aumentam o risco de fraturas e conseqüentemente tornam o 

paciente restrito, dependente de terceiros e isolado do convívio social. A 
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identificação dos possíveis fatores que influenciam no controle postural destes 

pacientes forneceria novas opções de manejo e controle das quedas. Alguns estudos 

sugerem que alterações da propriocepção possam ser um fator importante no 

comprometimento postural presente na DP8,9. A partir desta informação, surge a 

hipótese de que outro sistema possa estar envolvido no controle postural nesta 

doença: o sistema vestibular. No contexto de investigar a possibilidade da 

interferência do sistema vestibular nos mecanismos que resultam na perda da 

estabilidade postural na DP, ganham importância os meios de avaliação da função 

vestibular, como a Vertical Visual Subjetiva (VVS)10. 

A VVS examina a capacidade de um indivíduo detectar se objetos estão na 

posição vertical, isto é, avalia-se a percepção de verticalidade sem nenhuma 

referência visual da vertical verdadeira11,12. Apesar deste método de avaliação da 

função vestibular, mais propriamente dos órgãos otolíticos, ser um teste facilmente 

reprodutível e ser utilizado em diversos estudos na literatura internacional, em nosso 

país ele é muito pouco conhecido. Com base nestas informações emerge o interesse a 

respeito da investigação da relação entre a instabilidade postural e alterações do 

sistema vestibular nos pacientes com DP, através da utilização da VVS. 
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1.2 Objetivos 

 Os objetivos do presente estudo foram:  

1. Analisar a VVS nos pacientes com DP e comparar os desvios no 

julgamento da VVS entre os pacientes e controles normais. 

2. Determinar a relação entre a direção das inclinações da VVS e o lado 

de maior comprometimento da doença. 

3. Correlacionar as possíveis alterações da VVS nos pacientes com o 

nível de classificação dos mesmos na escala de avaliação unificada da doença 

de Parkinson (UPDRS – Unified Parkinson’s Disease Rating Scale). 

4. Correlacionar os resultados da VVS nos pacientes com a escala de 

Hoehn e Yahr modificada (HY). 

5. Determinar se os erros dos pacientes com DP no julgamento da VVS 

estão relacionados com a gravidade da instabilidade postural. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. A doença de Parkinson 

Em 1817, James Parkinson descreveu pela primeira vez as principais 

características da DP. Em seu ensaio intitulado An Essay on the Shaking Palsy foram 

relatados seis casos da nova doença denominada “paralisia agitante”, que 

posteriormente recebeu o nome de seu descritor, e era caracterizada por movimentos 

involuntários tremulantes, tendência de inclinação do tronco para frente e alteração 

da marcha (festinação)13. 

A DP incide em todos os países, grupos étnicos e classes sócio-econômicas4. 

Ocupa a segunda posição entre as doenças neurodegenerativas mais comuns, após a 

doença de Alzheimer. Muitos estudos não diferem no seguinte aspecto: a DP é uma 

doença idade-relacionada, com baixa prevalência antes dos 50 anos de idade e com 

aumento crescente da prevalência em grupos com faixa etária mais elevada. A 

prevalência da doença em países industrializados é estimada em 0,3% da população 

geral e 1% entre indivíduos acima de 60 anos14.  

A prevalência da DP na Europa, segundo de Rijk e cols., é estimada em 1,8% 

em pessoas com mais de 65 anos, sem diferença significativa entre os gêneros15. Van 

Den Eeden e cols., encontraram uma incidência geral de 12,3 casos por 100.000 por 

ano e 44 por 100.000 em pessoas acima de 50 anos, com uma relação entre os 

gêneros masculino:feminino de 1.916. Nos estudos de Rotterdam e de Benito-León e 

cols., a incidência total da DP foi estimada em 1,7 por 1000 pessoas-ano e 186,8 por 

100.000 pessoas-ano, respectivamente17,18. No Brasil a prevalência da DP foi de 

3,3% em indivíduos acima de 64 anos de idade19. 
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A DP é uma síndrome parkinsoniana idiopática de início e progressão graduais, 

caracterizada por comprometimento motor assimétrico com bradicinesia, rigidez, 

tremor de repouso, redução da expressão facial e comprometimento da marcha e do 

equilíbrio. Outras características incluem sintomas não motores como disautonomia e 

distúrbios cognitivos, que ocorrem freqüentemente nos estágios avançados da 

doença20.  

A descoberta da perda progressiva de células dopaminérgicas, principalmente 

na substância negra, no cérebro de pacientes com DP foi um importante avanço no 

entendimento da doença, com conseqüente introdução da levodopa na tentativa de 

corrigir a deficiência de dopamina, com excelente resposta21,22. Alguns estudos 

sugerem que outros sistemas de neurotransmissores estejam envolvidos na DP com 

extensão da degeneração e perda celular além das vias dopaminérgicas, como o locus 

ceruleus, núcleo da rafe, neurônios colinérgicos, e em outras áreas incluindo o 

córtex, bulbo olfatório e sistema nervoso simpático23,24,25. Ocorre uma deficiência de 

dopamina nas vias nigro-estriatais e conseqüente desorganização na ativação da via 

direta e inibição da via indireta. As disfunções resultantes no circuito dos núcleos da 

base são: 1 – perda da ação inibitória dopaminérgica sobre a via indireta que resulta 

em aumento da ação inibitória do estriado sobre o globo pálido externo (GPe), com 

conseqüente redução da inibição sobre o núcleo subtalâmico (NST). Como 

decorrência há hiperestimulação deste sobre o globo pálido interno (GPi); 2 – na via 

direta a redução da estimulação dopaminérgica estriatal resulta em diminuição da 

ação inibitória sobre o globo pálido interno; 3 – o resultado é uma hiperatividade 

inibitória do pálido interno sobre o tálamo e como conseqüência a diminuição da 

ação excitatória do tálamo sobre o córtex motor26 (Figura 1). 
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Figura 1. Fisiopatologia da DP. 

 

O diagnóstico clínico da DP é baseado na presença de sinais cardinais: 

bradicinesia, rigidez, tremor e instabilidade postural, além de outras características de 

suporte para o diagnóstico da doença, como início unilateral, assimetria persistente, 

excelente resposta à levodopa e resposta à levodopa por cinco anos ou mais. O 

diagnóstico definitivo requer confirmação patológica baseada na presença de 

depleção de neurônios da substância negra com presença de corpos de Lewy nas 

células remanescentes27. A acurácia do diagnóstico clínico da DP variou entre 76% e 

90% em dois estudos clinicopatológicos sucessivos, sendo que a melhora observada 

nestes estudos é atribuída à melhor clareza no diagnóstico diferencial das síndromes 
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parkinsonianas27,28. Quando o estudo foi realizado entre neurologistas especializados 

em distúrbios do movimento, a acurácia para o diagnóstico de DP foi de 98,6%29. 

Embora o diagnóstico clínico baseado nas características da DP tenha uma boa 

acurácia, em determinadas situações, principalmente nos estágios iniciais da doença, 

ele pode ser difícil. Suchowersky e cols. propuseram a determinação das seguintes 

características clínicas para o diagnóstico de outras síndromes parkinsonianas que 

podem ser confundidas com os estágios iniciais da DP: 1 – presença de quedas no 

início ou precocemente na evolução da doença; 2 – pobre resposta à levodopa; 3 – 

simetria dos sinais motores no início; 4 – rápida progressão (para o estágio 3 da 

escala de Hoen and Yahr em 3 anos); 5 – ausência de tremor; 6 – disautonomia30. 

Paralelamente aos progressos no diagnóstico e na fisiopatologia da DP, houve 

grandes avanços em relação ao tratamento da doença. Um dos elementos decisivos 

que levou ao desenvolvimento e tratamento da DP foi a descrição de Ehringer e 

Hornykiewicks da deficiência de dopamina estriatal na DP em 196031. A “era 

levodopa” iniciou em 1967 quando Cotzias e cols. demonstraram a efetividade da 

levodopa administrada por via oral32. Embora a levodopa seja muito eficaz na 

melhora da bradicinesia e rigidez e considerada a droga padrão ouro no tratamento da 

DP, complicações motoras relacionadas ao seu uso podem ocorrer33. Essas 

complicações motoras podem comprometer a qualidade de vida e resultar em 

incapacitação para o paciente34. A utilização mais recente dos agonistas 

dopaminérgicos e das drogas inibidoras da catecol-O-metil-transferase (COMT) 

trouxe novas opções no manejo dos pacientes com DP, tanto nas fases iniciais, 

quanto nos estágios tardios da doença, assim como para o manejo das flutuações 

motoras da levodopa35,36. 
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Com o melhor entendimento da fisiopatologia da DP surgiram novas 

abordagens cirúrgicas no tratamento da doença. Embora os procedimentos de ablação 

do globo pálido interno e núcleo subtalâmico sejam efetivos na DP, o tratamento 

cirúrgico atual está direcionado para a estimulação cerebral profunda (deep brain 

stimulation - DBS) do NST37. A DBS do NST pode ser considerada como o 

tratamento cirúrgico de escolha nos pacientes com DP, com objetivo de melhorar a 

função motora e reduzir flutuações motoras e uso da medicação33. 

 

2.2 Fisiologia dos núcleos da base 

Os núcleos da base compõem-se de quatro núcleos subcorticais interconectados 

que são os principais componentes do sistema extrapiramidal, formando um 

complexo circuito cortico-subcortical envolvendo o córtex cerebral, tálamo e núcleos 

no tronco cerebral. Entre os núcleos da base estão: 1 – o estriado (incluindo o 

putamen e o núcleo caudado), 2 – o globo pálido, que se divide em dois segmentos, 

GPi e GPe, 3 – a substância negra, dividida em pars compacta (SNc) e pars 

reticulata (SNr) e 4 – o NST. 

A maioria das aferências direcionadas para os núcleos da base são provenientes 

de territórios sensoriomotores do córtex cerebral, incluindo as áreas somatosensitivas 

primária e secundária, córtex motor primário e todas as áreas pré-motoras. O estriado 

é a via de entrada do sistema extrapiramidal, recebendo aferências excitatórias, 

mediadas pelo ácido glutâmico (AG), provenientes do córtex cerebral, tálamo e 

tronco cerebral. As projeções córtico-estriatais são distribuídas no estriado 

obedecendo a uma organização somatotópica bem definida. O estriado recebe 

também projeções da SNc que têm como neurotransmissor a dopamina. As 
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aferências nigrais têm efeitos distintos sobre subpopulações diferentes de neurônios 

estriatais: atua inibindo os neurônios estriatais que expressam receptores do tipo D2 

de dopamina e se projetam para o GPe, e excitando neurônios estriatais que 

expressam receptores dopaminérgicos D1 e enviam aferências para os núcleos GPi e 

a SNr, que juntos constituem, os núcleos sensoriomotores de saída do sistema 

extrapiramidal (Figura 2) 

 

 

Figura 2. Estruturas anatômicas e aspectos funcionais dos núcleos da base. 

 

A comunicação entre o estriado (via de entrada) e os núcleos GPi/SNr (via de 

saída) é realizada por meio de duas vias estriato-palidais: a via direta e a via indireta. 

A via direta não tem conexões intermediárias entre os neurônios estriatais e a via de 
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saída, utilizando como neurotransmissor o ácido gama-aminobutírico (GABA) e 

como neuromodulador da transmissão sináptica o neuropeptídio substância P. A via 

indireta tem conexões com o GPe e o NST antes de atingir o GPi/SNr. As eferências 

estriatais para o GPe são inibitórias, gabaérgicas, e utilizam como neuromodulador o 

neuropeptídio encefalina. As aferências provenientes do GPe que se destinam para o 

NST são inibitórias, mediadas pelo GABA, e este, envia projeções excitatórias, 

glutamatérgicas, para o GPi/SNr. 

A maioria das eferências da via de saída do sistema extrapiramidal é projetada 

para o tálamo, do qual partem fibras destinadas ao córtex pré-motor (área 6), área 

motora suplementar e córtex motor primário (área 4). As projeções do GPi/SNr que 

se destinam ao tálamo são inibitórias, sendo o neurotransmissor o GABA, e a via 

tálamo-cortical é excitatória, mediada pelo AG. 

Devido à natureza reentrante das conexões entre os núcleos da base, tálamo e 

córtex cerebral, a ativação da via direta resulta na desinibição do tálamo e 

conseqüente feedback positivo a nível cortical, por outro lado, a ativação da via 

indireta dá início ao feedback negativo. A SNc emite projeções dopaminérgicas para 

o estriado ativando os neurônios estriatais da via direta (receptores D1) e inibindo a 

via indireta (receptores D2). Essas diferenças mostram a ação da dopamina no 

circuito dos núcleos da base aumentando o feedback positivo e suprimindo o 

feedback negativo para o córtex cerebral. 

 

2.3 Fisiologia do sistema vestibular 

O sistema vestibular, além de estabilizar a imagem na retina e participar na 

manutenção do equilíbrio, fornece informações ao sistema nervoso central (SNC) 
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para orientação espacial e percepção de movimento. Do ponto de vista funcional, a 

percepção estática e de movimento e o controle do equilíbrio necessitam da 

integração dos sistemas vestibular, proprioceptivo e visual, o que torna essas funções 

multissensoriais. 

O sistema vestibular pode ser dividido em três componentes: um sistema 

sensorial periférico, um processador central e um sistema de resposta motora. A 

porção periférica é constituída pelos órgãos receptores que são divididos em duas 

unidades anatômicas e funcionais: três canais semicirculares e dois órgãos otolíticos, 

utrículo e sáculo. Os canais semicirculares são responsáveis pela detecção da 

aceleração angular, isto é, movimentos de rotação da cabeça; os órgãos otolíticos 

registram os movimentos de aceleração linear e fornecem informações sobre 

orientação espacial da cabeça em relação à gravidade.  

As informações geradas nos órgãos receptores do labirinto, ou seja, no sistema 

sensorial periférico, são enviadas aos núcleos vestibulares pelo nervo vestibular. 

Estas aferências partem para o tálamo e o córtex cerebral, por meio das vias 

vestíbulo-tálamo-corticais. No córtex esses sinais são processados e combinados com 

outras informações sensoriais (visuais e proprioceptivas), conseqüentemente são 

geradas informações a respeito da orientação espacial e percepção de movimento. Do 

SNC partem projeções que retornam aos núcleos vestibulares para modular os 

reflexos vestíbulo-ocular (RVO) e vestíbulo-espinhal (RVE). O RVO gera 

movimentos oculares para a estabilização da imagem na retina permitindo uma visão 

nítida enquanto a cabeça está em movimento. O RVE gera um movimento corpóreo 

de compensação para manter o equilíbrio. Na Figura 3 está esquematizada a 

organização sensório-motora do sistema vestibular. 
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Figura 3. Esquema da organização sensório-motora do sistema vestibular. 

Legenda: CSCs: canais semicirculares, RVO: reflexo vestíbulo-ocular, RVE: reflexo 

vestíbulo-espinhal. Os balões e as setas em cinza representam as vias vestibulares 

relacionadas com a manutenção da postura e do equilíbrio. 

 

2.4 Fisiologia da postura 

A postura pode ser definida como a posição das partes do corpo umas em 

relação às outras; em relação ao ambiente e em relação ao campo gravitacional. O 

controle postural tem o objetivo de manter uma postura ereta estável; preparar o 

indivíduo para a realização de diferentes movimentos voluntários; manter o 

equilíbrio ou conservar energia em tarefas mais extenuantes.  

O controle postural requer uma integração multissensorial que envolve os 

sistemas proprioceptivo, visual e vestibular. Cada um destes sistemas fornece um 

tipo diferente de informação para o SNC sobre a posição e os movimentos do corpo. 
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O sistema vestibular, como já descrito anteriormente, fornece informações para a 

percepção estática e de movimentos, além da orientação espacial. A visão participa 

do controle postural enviando ao SNC três informações principais: 1 – sobre a 

posição e o movimento da cabeça em relação aos objetos que estão ao redor do 

indivíduo; 2 – a direção vertical, pois há em qualquer ambiente linhas que estão 

alinhadas na vertical (por exemplo, paredes e batentes de portas), desta maneira 

participando da orientação gravitacional; 3 – informações sobre os movimentos 

lentos ou as inclinações estáticas da cabeça, em relação ao ambiente visual. O 

sistema somatossensitivo fornece informações em relacionadas à superfície de apoio 

e a posição dos segmentos do corpo uns em relação aos outros. Todas essas 

informações geram respostas para manter ou reajustar a postura e o movimento. 

Estratégias posturais distintas são utilizadas para adquirir uma postura estável 

na presença de gravidade. Quando nos mantemos em pé, bloqueamos as articulações 

dos joelhos e alinhamos o corpo ao vetor gravitacional, retirando a carga dos 

músculos antigravitacionais até que eles sejam requisitados para um movimento. Em 

contrapartida, quando nos preparamos para os movimentos intencionais contraímos 

os músculos flexores dos membros que sustentam o peso do corpo.  

Qualquer movimento gera uma modificação postural e para manter o equilíbrio 

o reajuste postural deve ser precedido por uma ação motora denominada 

antecipatória. Por exemplo, quando uma perna é elevada ativamente em abdução 

enquanto a pessoa mantém o equilíbrio na outra perna, este movimento deve ser 

precedido por um movimento contrário que muda o centro da gravidade para a perna 

sobre a qual a pessoa pretende manter-se apoiada.  
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2.5 A Vertical Visual Subjetiva 

No labirinto, os órgãos otolíticos detectam a ação da gravidade sobre a cabeça 

posicionada verticalmente e geram uma resposta específica, que são impulsos 

nervosos que partem de cada utrículo em direção ao córtex cerebral. As fibras 

neuronais provenientes de cada utrículo fornecem ao SNC informações sobre a 

posição da cabeça no espaço, ou seja, a percepção espacial (incluindo a noção de 

verticalidade e horizontalidade). Estas informações partem pelo nervo vestibular até 

os núcleos vestibulares localizados na porção dorsal da ponte e do bulbo, no assoalho 

do quarto ventrículo, e atingem o córtex cerebral após conexões com o tálamo por 

meio das vias vestíbulo-tálamo-corticais. Muitas regiões do córtex cerebral 

bilateralmente recebem projeções vestibulares, entre elas a região do córtex parieto-

insular, onde alguns autores acreditam estar representado o córtex vestibular38. 

A percepção gravitacional é a capacidade de um indivíduo julgar a vertical ou 

horizontal verdadeiras. Dentro desta percepção está o conceito de verticalidade, que 

envolve: 1 – a capacidade de perceber a sua própria verticalidade, ou seja, quando o 

corpo está na posição ortostática; 2 – a detecção da verticalidade dos objetos através 

da visão ou do tato; 3 – e a preservação da ortogonalidade (a relação entre a 

verticalidade e horizontalidade)11. A percepção de verticalidade com o corpo na 

posição ortostática (vertical) depende dos sistemas visual, vestibular e 

proprioceptivo, com papel dominante da visão12. Alguns trabalhos sugeriram que o 

julgamento da verticalidade depende principalmente dos sistemas visual e vestibular 

e as informações somatossensitivas auxiliam nesta percepção quando o corpo ou a 

cabeça estão inclinados para um dos lados39,40  
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Em situações habituais o julgamento de verticalidade e horizontalidade é 

realizado através de informações visuais, pois há, em qualquer ambiente, linhas 

verticais e horizontais que auxiliam nesta função. Uma pessoa normal, no entanto, é 

capaz de ajustar um bastão iluminado na posição vertical ou horizontal na ausência 

de qualquer outra referência visual, ou seja, em uma sala completamente escura. 

Neste tipo de situação as informações visuais são excluídas, conseqüentemente a 

capacidade de ajustar o bastão iluminado depende da informação proveniente do 

sistema vestibular. Este é capaz de informar, por meio dos órgãos otolíticos (utrículo 

e sáculo) a posição da cabeça em relação à gravidade, portanto, na ausência de 

informações visuais, o sistema vestibular é responsável pelo julgamento da vertical e 

horizontal gravitacionais, ou seja, pela percepção espacial.  

Testes da função otolítica são conhecidos desde o início deste século e são 

utilizados em estudos de orientação espacial em humanos e em estudos clínicos de 

distúrbios no sistema vestibular41. Estes testes são denominados: VVS e horizontal 

visual subjetiva (HVS) e avaliam a função vestibular, mais precisamente, dos órgãos 

otolíticos11,42. A VVS examina a capacidade de um indivíduo detectar se objetos 

estão na posição vertical, sem nenhuma referência visual da vertical verdadeira. A 

HVS, da mesma maneira que a VVS, analisa a percepção de horizontalidade43. As 

medidas da VVS e HVS não tiveram diferenças significantes dos ajustes quando 

realizadas em um mesmo indivíduo sentado na posição vertical44. A VVS é 

considerada um teste simples e sensitivo para a perda unilateral da função otolítica45. 

A VVS pode ser medida com utilização de um bastão portátil com lâmpada 

fluorescente posicionado na frente do indivíduo que, sentado na posição vertical, usa 

óculos de lentes com filtro de luz que impede qualquer outra aferência visual além da 
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luz fluorescente. O indivíduo é solicitado indicar a posição do bastão, inicialmente 

inclinado no sentido horário (para o seu lado direito) ou anti-horário (para o seu lado 

esquerdo), que lhe pareça mais vertical. Os erros no julgamento entre a vertical 

percebida pelo indivíduo e a vertical verdadeira são medidos em graus e definidos 

como positivos para os desvios no sentido horário (para o lado direito do paciente), e 

negativos no sentido anti-horário (para o lado esquerdo do paciente)10. 

Diversos autores estudaram a VVS em indivíduos normais e obtiveram valores 

de normalidade, medidos em graus, com pequenas diferenças entre os estudos. 

Segundo Friedmann46, a média dos desvios na percepção da vertical gravitacional é 

considerada normal quando tem valores entre -2 e +2 graus. Dieterich e Brandt47 

avaliaram a VVS em 110 indivíduos normais, com média +0,3° e desvio padrão da 

média de ± 0,9 considerando a faixa de normalidade das inclinações da VVS entre -

0,6º e +1,2º, neste estudo foi encontrado um erro padrão da média maior nos 

indivíduos acima de 60 anos, porém os autores consideraram que a percepção da 

VVS permaneceu constante nas diferentes faixas etárias. Vibert e cols.48 descreveram 

os valores da faixa de normalidade da VVS entre -1,25 graus e +1,75 graus e Garcia 

e Jáuregui-Renaud49 encontraram médias da VVS de 0,4º (± 0,5º) e 0,3º (± 0,5º) em 

avaliações seqüenciadas nos indivíduos saudáveis. No estudo realizado em 

indivíduos normais da população brasileira com utilização de um aparelho portátil, 

os erros no julgamento entre a vertical percebida pelo indivíduo e a vertical 

verdadeira tiveram média de +0,20° e DP 0,78 e não houve diferença em relação ao 

gênero. Entretanto, as inclinações angulares da VVS entre indivíduos normais de 

diferentes grupos etários têm intervalos de confiança maiores nas faixas etárias mais 

elevadas (Quadro 1), portanto, os intervalos de normalidade da VVS quando avaliada 
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em um aparelho portátil são maiores com o aumento da faixa etária10. As pequenas 

divergências encontradas nos valores da VVS considerados normais podem ser 

justificadas pelos métodos ligeiramente diferentes utilizados em cada estudo. 

Kobayashi e cols.50 demonstraram que as médias do julgamento da VVS 

quando feito com o indivíduo na posição vertical e estática não sofreu alterações em 

relação à idade. No entanto, as variâncias dos intervalos de confiança nas diferentes 

faixas etárias não foram avaliadas nesse estudo.  

 

Quadro 1. Intervalos de normalidade da VVS nos diferentes grupos etários de 

indivíduos normais da população brasileira10.  

 

Faixa etária 

(anos) 

n Média 

(graus) 

Desvio 

Padrão 

Intervalo de Confiança 95% 

(graus) 

<30 59 0,21 0,64 0,04 a 0,38 

30 a 39 28 0,14 0,67 -0,12 a 0,40 

40 a 49 28 0,25 0,60 0,02 a 0,49 

50 a 59 24 0,06 1,04 -0,38 a 0,50 

60 a 69 14 -0,11 0,90 -0,63 a 0,41 

≥ 70 07 0,67 1,17 -0,41 a 1,75 

 

A maior variância encontrada nas inclinações da VVS nos indivíduos das faixas 

etárias mais elevadas está relacionada ao envelhecimento normal do labirinto e do 

SNC.  As queixas de progressiva perda de equilíbrio com o aumento da idade são 

comuns. Belal e Glorig51 mostraram que 79% dos pacientes acima de 65 anos que 

procuravam avaliação otológica devido à tontura não tinham causa específica e 

receberam diagnóstico de desequilíbrio primário relacionado com a idade. O 

comprometimento do equilíbrio aumenta progressivamente com a idade e está 
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relacionado com o declínio da função dos sistemas vestibular periférico e central, 

visual, proprioceptivo e SNC52. Estudos histológicos evidenciam a perda progressiva 

de células ciliadas da superfície epitelial vestibular desde o nascimento até os 100 

anos53. O número de neurônios no gânglio vestibular de humanos tem um declínio 

idade-dependente, demonstrando uma alteração estrutural que poderia estar 

relacionada ao desequilíbrio nos idosos54.  

 

2.5.1 Alterações da VVS nas lesões vestibulares periféricas 

As inclinações da VVS acima da faixa da normalidade são uma medida 

sensitiva de um desbalanço no tônus vestibular graviceptivo55, e indicam uma 

alteração da função otolítica unilateral, que representa uma lesão periférica ou central 

no sistema vestibular. 

Erros no julgamento da VVS para o mesmo lado da lesão (ipsiversivo) foram 

observados após deaferentação cirúrgica vestibular periférica unilateral, como a 

labirintectomia12 e neurectomia vestibular56, ou seja, nestas situações a inclinação da 

VVS teve valor positivo nas lesões do lado direito e negativo, à esquerda. Com base 

nestes achados, presumiu-se que as anormalidades na percepção vertical estariam 

relacionadas a lesões vestibulares periféricas.  Estudos na literatura descreveram 

casos isolados de inclinações da VVS em disfunções vestibulares periféricas de 

origem não cirúrgica57,58. Posteriormente, Vibert e cols.48 avaliaram 55 pacientes 

com perda vestibular periférica unilateral e confirmaram que as anormalidades da 

VVS estão freqüentemente presentes nas lesões vestibulares periféricas. A inclinação 

da VVS nesses pacientes foi na direção do lado comprometido, mas os desvios foram 

menores do que aqueles observados após a deaferentação cirúrgica. 
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O seguimento dos pacientes que tiveram inclinações patológicas da VVS 

mostrou que as alterações permaneceram durante vários meses até um ano após a 

deaferentação por neurectomia vestibular e labirintectomia59. Nos pacientes 

submetidos à neurectomia vestibular unilateral, os desvios da VVS desapareceram 

após o período de semanas a meses de uma maneira similar ao nistagmo espontâneo. 

A normalização dos valores da VVS nos pacientes com vestibulopatia periférica 

ocorreu concomitantemente à recuperação clínica destes pacientes60. A recuperação 

vestibular clínica e da VVS é decorrente da compensação vestibular central do tônus 

vestibular, ocorrendo substituição das aferências vestibulares perdidas com a lesão 

vestibular por outras aferências sensoriais (proprioceptivas e visuais)61,62. 

 

2.5.2 Alterações da VVS nas lesões vestibulares do tronco cerebral 

Lesões das vias vestibulares dentro do SNC resultam em alterações na 

percepção da vertical visual. Dieterich e Brandt63 avaliaram a VVS em 36 pacientes 

com síndrome de Wallenberg e encontraram erros significantes no julgamento da 

VVS em todos os pacientes. Posteriormente, estes mesmos autores relataram 

inclinações patológicas da VVS em 94% dos pacientes com lesões no tronco 

cerebral. As lesões caudais do tronco cerebral causaram desvios ipsilaterais da VVS, 

enquanto as lesões nas porções superiores do tronco causaram desvios para o lado 

oposto da lesão (contralaterais)47. Os autores consideraram a VVS um sinal clínico 

sensitivo de lesões unilaterais do tronco cerebral agudas. A direção da inclinação da 

VVS fornece dados confiáveis para o diagnóstico topográfico, ou seja, uma lesão na 

região bulbopontina resulta em erros na percepção da vertical com desvios da VVS 

ispilaterais, e na região pontomesencefálica, contralaterais64.  
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A localização mais provável das lesões dentro das vias graviceptivas que 

resultam nos erros de julgamento da VVS foi demonstrada por exames de 

neuroimagem, identificando: 1 – os núcleos vestibulares medial (NVM) e/ou superior 

como as estruturas vestibulares comprometidas em infartos unilaterais das regiões 

inferiores do tronco cerebral (bulbopontinas); 2 – o envolvimento do fascículo 

longitudinal medial (FLM) nas isquemias paramedianas unilaterais da região 

pontomesencefálica; 3 – o comprometimento do núcleo intersticial de Cajal (NIC) 

nas lesões da região rostral do mesencéfalo65. 

 

2.5.3 Alterações da VVS nas lesões talâmicas 

Dieterich e Brandt observaram que pacientes com lesões nas porções 

posterolaterais do tálamo apresentaram alterações da percepção espacial de 

verticalidade. As inclinações da VVS ocorreram para o lado da lesão ou foram 

contralaterais, mas em um mesmo indivíduo não houve mudança da direção do 

desvio. Os exames de neuroimagem dos pacientes com lesões talâmicas 

posterolaterais mostraram envolvimento dos seguintes núcleos talâmicos, segundo a 

classificação de Hassler no atlas de Schaltenbrand e Wahren apud Dieterich e 

Brandt: 1 – núcleo ventral intermédio; 2 – núcleo ventroposterior externo; 3 – núcleo 

dorsal intermédio e 4 – núcleo ventrocaudal parvocelular, que se correlacionam, 

respectivamente, com os seguintes núcleos talâmicos determinados por estimulação 

elétrica em experimentos animais: 1 – núcleo ventroposterior lateral, pars oralis; 2 – 

núcleo ventroposterior lateral pars caudalis; 3 – núcleo ventrolateral, pars caudalis e 

4 – núcleo ventroposterior inferior65,66.  
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2.5.4 Alterações da VVS nas lesões do córtex vestibular 

Diferentes áreas do córtex parietal e temporal, identificadas em estudos 

animais, recebem aferências vestibulares. Estas éreas incluem o sulco intraparietal, 

sulco central, córtex vestibular parieto-insular (CVPI) na região posterior da ínsula e 

lobo parietal inferior67. O CVPI foi relacionado como a região central dentro do 

sistema vestibular central68. Estudos com testes de irrigação calórica e estimulação 

galvânica do nervo vestibular em indivíduos normais induziram a ativação bilateral 

da região insular e temporoparietal do córtex cerebral68,69. A área posterior da ínsula 

nos humanos corresponde ao CVPI em macacos70. Portanto, supõe-se que lesões 

nestas regiões alterariam a percepção de verticalidade resultando em alterações da 

VVS. 

Brandt e cols. avaliaram a VVS em 71 pacientes com infartos nos territórios 

das artérias cerebral média (ACM), cerebral posterior (ACP) e cerebral anterior 

(ACA). Entre os 52 pacientes com infartos no território da ACM, 23 tiveram 

inclinações patológicas da VVS, sendo que a maioria teve desvios da VVS 

contralaterais à lesão. Infartos no território da ACP e ACA não comprometeram a 

percepção de verticalidade. Os infartos unilaterais no território da ACM que 

resultaram em inclinações contraversivas da VVS mostraram lesões da região 

parieto-insular do córtex cerebral. Os erros no julgamento da vertical visual foram 

menos expressivos do que os observados nas outras lesões das vias vestibulares 

centrais. As alterações da VVS foram mais pronunciadas nos estágios agudos da 

lesão, com melhora após semanas ou meses65,71. A correlação entre as alterações da 

VVS com a localização topográfica das lesões nas vias vestibulares está exposta no 

Quadro 2. 
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Quadro 2. Valor topográfico das alterações da VVS. 

 

Localização da lesão vestibular unilateral Inclinação da VVS 

Lesão vestibular periférica  Ipsilateral à lesão 

Região bulbopontina  Ipsilateral à lesão 

Região pontomesencefálica  

(fascículo longitudinal medial) 

Contralateral à lesão 

Mesencéfalo rostral  

(núcleo intersticial de Cajal) 

Contralateral à lesão 

Tálamo (núcleos da região posterolateral) Ipsilateral ou contralateral à lesão (a 

direção do desvio não muda em um 

mesmo paciente) 

Córtex vestibular parieto-insular Contralateral à lesão 

 

 

2.6 Parkinsonismo e o sistema vestibular 

O interesse em possíveis relações entre os núcleos da base e o sistema 

vestibular foi despertado há muitos anos na tentativa de justificar as alterações de 

percepção e a instabilidade postural em pacientes com parkinsonismo ou com DP. A 

avaliação da função vestibular nestes foi realizada em diversos estudos, que 

utilizaram metodologias diferentes. Os principais resultados desses estudos serão 

descritos a seguir. 

Proctor e cols. avaliaram o julgamento da VVS e da vertical postural em 

pacientes com parkinsonismo e encontraram discretas alterações na VVS dos 

pacientes parkinsonianos sentados na posição vertical, com uma tendência de 

inclinação da VVS para o lado de maior comprometimento da doença, porém 

somente com pequenas diferenças com os indivíduos normais. Quando a medida da 
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VVS foi realizada com o corpo em uma posição inclinada, os pacientes tiveram 

diferenças significantes no julgamento da vertical visual72. 

Danta e Hilton verificaram que pacientes com parkinsonismo não apresentaram 

diferenças significantes nas médias de erros no julgamento da VVS e da HVS, porém 

os mesmos tiveram variâncias nas inclinações da VVS consideravelmente maiores 

que nos controles (VVS pacientes = -8,5º a +13,9 º e VVS controles = -2,5º a 

+2,6º)73. 

A relação entre a instabilidade postural da DP e a disfunção das respostas 

vestibulares foi sugerida por Reichert e cols., que mostraram que pacientes com DP 

têm respostas vestibulares reduzidas ou ausentes às provas calóricas, com associação 

positiva entre as alterações das respostas vestibulares, a gravidade da doença e a 

instabilidade postural74. Outro estudo da função vestibular na DP encontrou 

resultados divergentes, Pastor e cols. estudaram as respostas posturais induzidas pela 

estimulação vestibular galvânica em pacientes com DP e não encontraram redução 

destas respostas nos pacientes75.  

Bronstein e cols. avaliaram a capacidade de um indivíduo ajustar um bastão na 

posição vertical com movimentação do plano de fundo com referências visuais 

circulares distribuídas aleatoriamente. Ao comparar inclinações da vertical visual 

induzidas pela movimentação visual entre pacientes com DP e indivíduos com 

disfunção vestibular periférica, verificaram que o aumento da dependência visual nos 

pacientes com DP não estava presente, pois estes tiveram inclinações normais da 

vertical visual induzida pela movimentação visual76. Azulay e cols. obtiveram 

resultados diferentes, mostrando que pacientes com DP, avaliados com o teste Rod-



 

 
 

26

and-Frame, tiveram aumento da dependência visual perceptual em relação aos 

controles normais77.  

 

2.7 As relações entre os núcleos da base e o sistema vestibular 

Alguns estudos sugerem que exista um comprometimento da integração 

sensório-motora nesta doença e que um déficit aferente central possa contribuir para 

as alterações da estabilidade postural6. No contexto de investigação da interferência 

do sistema vestibular no equilíbrio e controle postural dos pacientes com DP, é 

necessário procurar quais relações existiriam entre os núcleos da base e as vias 

vestibulares. 

 

2.7.1 O papel da dopamina nas vias vestibulares centrais 

Moore e Bloom, e posteriormente Kohl e Lewis, estudaram a anatomia e 

fisiologia dos sistemas dopaminérgicos e verificaram que os núcleos vestibulares não 

recebem inervação dopaminérgica78. No entanto, Matsuoka e cols.79 realizaram 

estudos in vivo em modelos animais e verificaram que a injeção intra-sistêmica de L-

dopa induz uma aceleração dos neurônios vestibulares centrais. Estudos in vitro 

demonstraram a ação despolarizante da dopamina, com registro intracelular, em 

neurônios do NVM em ratos80. Ainda neste mesmo ano, Vibert e cols.81, 

confirmaram o último estudo: a dopamina despolarizou 75% dos neurônios do NVM 

registrados. A dopamina aparentemente age nos neurônios do NVM tanto a nível pré-

sináptico, como pós-sináptico, através de receptores D2-like, levando a uma inibição 

dopaminérgica da liberação do neurotransmissor GABA, com conseqüente 

modulação nas vias vestibulares82.  
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2.7.2 As conexões com o tálamo e evidência de uma via vestíbulo-tálamo-estriatal 

O estudo dos núcleos talâmicos que recebem projeções palidotalâmicas e 

vestíbulotalâmicas exige especial atenção no sentido de pesquisar a existência de um 

núcleo talâmico comum para os sistemas extrapiramidal e vestibular. Existem várias 

classificações propostas para subdividir o tálamo tanto em primatas, quanto em 

humanos, baseando-se principalmente na citoarquitetura talâmica e em suas 

conexões. As nomenclaturas mais utilizadas em humanos foram propostas por 

Hassler e por Hirai e Jones83. O Quadro 3 mostra as abreviações das duas principais 

nomenclaturas dos núcleos talâmicos que têm relações com os núcleos da base e com 

o sistema vestibular. 

As fibras palidotalâmicas se originam no GPi e entram no tálamo pela sua 

borda inferior, inervando os núcleos VLa (correspondente aos núcleos Voa e Vop 

segundo a nomenclatura de Hassler) e VA (Lpo, Do, Doi, Doe segundo Hassler). As 

fibras nigrotalâmicas provenientes da SNr, relacionadas com os circuitos 

sensoriomotores, inervam principalmente os núcleos VAmc (Lpomc segundo 

Hassler), VMp (Vom segundo Hassler), e uma pequena porção do VA (Lpo e Do 

segundo Hassler)83. 

Lesões na região posterolateral do tálamo são acompanhadas de alterações no 

julgamento da vertical gravitacional. De acordo com a nomenclatura de Jones e Hirai 

e Jones estão incluídos nesta região os subnúcleos talâmicos vestibulares VLp 

divisão anterior (correspondente ao núcleo Vim segundo a nomenclatura de Hassler), 

VPLp (Vce segundo Hassler), VLp divisão posterior (Dc segundo Hassler) e VPI 

(Vci segundo Hassler)65. 
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Estudos histoquímicos em ratos verificaram que entre os diversos núcleos 

talâmicos que recebem projeções vestibulares está o núcleo parafascicular (PF). As 

aferências dos núcleos vestibulares para o núcleo PF podem exercer influências sobre 

o circuito motor entre os núcleos da base e o córtex cerebral84. O núcleo PF foi 

descrito em experimentos em ratos e corresponde ao núcleo centromediano (CM) em 

primatas e em humanos85. Lai e cols.86, em experimentos com ratos, demonstraram 

morfologicamente que neurônios nos dois terços dorsais da região lateral do núcleo 

talâmico PF recebeu fibras vestibulares aferentes originadas no núcleo vestibular 

medial e enviou projeções para a porção lateral do estriado. Além disso, foi 

considerado que a porção dorsolateral do estriado em ratos corresponde ao estriado 

sensoriomotor, onde estão as representações do corpo e membros. Essas conexões 

sinápticas entre as fibras vestibulares e os neurônios do núcleo PF projetando para o 

estriado sugerem que há transmissão de informações vestibulares, relacionadas com 

o controle motor do corpo e membros, através da via vestíbulo-tálamo-estriatal. 

Essas informações podem ser essenciais para a integração sensoriomotora no 

estriado. 
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Quadro 3. Abreviações das nomenclaturas dos núcleos talâmicos que fazem 

conexões com os núcleos da base (1) e com as vias vestibulares (2). 

 

Nomenclatura Definição 

HASSLER  

Do (1) Dorso-oral (Doe – externo, Doi – interno) 

Lpo (1) Latero-polar (Lpos – superior, Lpoe – 

externo, Lpoi – interno) 

Lpomc (1) Lateropolar magnocelular 

Voa (1) Ventro-oral anterior 

Vop (1) Ventro-oral posterior 

Vom (1) Ventro-oral medial 

Vim (2) Ventral intermédio (Vime – externo, Vimi – 

interno) 

Vce (2) Ventro-caudal externo 

Vci (2) Ventro-caudal interno 

Dc (2) Dorso-caudal 

JONES e HIRAI e JONES  

VA (1) Ventral anterior 

VAmc (1) Ventral anterior magnocelular 

VLa (1) Ventral lateral anterior 

VMp (1) Ventral medial principal 

VLp (2) Ventral lateral posterior, divisão anterior e 

divisão posterior 

VPLp (2) Ventral posterior lateral, divisão posterior 

VPI (2) Ventral posterior inferior 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

Este estudo foi realizado conforme as normas éticas para pesquisa em seres 

humanos, com aprovação da Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

(CAPPesq) da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP), protocolo de pesquisa nº 864/04, de 

acordo com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (ANEXO 1). 

 

3.1 Casuística 

Para a realização deste estudo foram avaliados 45 controles normais e 45 

pacientes com doença de Parkinson do Ambulatório de Distúrbios do Movimento do 

Departamento de Neurologia do HC/FMUSP, no período de novembro de 2004 a 

janeiro de 2007. Os pacientes e controles normais foram emparelhados por sexo e 

idade. Todos os participantes receberam explicações sobre os objetivos e modo de 

realização deste estudo, com posterior assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (ANEXO 2). 

 

3.1.1 Critérios de inclusão para pacientes com DP 

Foram incluídos pacientes diagnosticados com DP idiopática em 

acompanhamento ambulatorial regular.  O diagnóstico foi baseado nos critérios do 

Banco de Cérebro de Londres (ANEXO 3)27. 

 

3.1.2 Critérios de inclusão para controles normais 

Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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3.1.3 Critérios de exclusão para pacientes com DP e controles normais 

- antecedente de doença vestibular; 

- déficit auditivo unilateral ou bilateral; 

- distúrbio cognitivo; 

- alteração grave da acuidade visual (incapacidade de contar dedos); 

- antecedente de acidente vascular cerebral; 

- antecedente de neuropatia periférica. 

 

3.2 Métodos 

Os controles normais foram selecionados entre os funcionários, médicos 

residentes e entre os acompanhantes dos pacientes do ambulatório de Neurologia do 

HC/FMUSP. Os indivíduos que preencheram os critérios de inclusão e exclusão para 

este estudo foram submetidos à aplicação do teste da VVS. Os pacientes foram 

avaliados de acordo com um protocolo pré-estabelecido incluindo: anamnese, exame 

físico, aplicação das escalas de avaliação do paciente com DP e realização do teste da 

VVS (ANEXO 4).  

 

3.2.1 Anamnese 

A anamnese incluiu identificação, idade, gênero, idade de início da doença, 

tempo de tratamento e medicações utilizadas. 

 

3.2.2 Exame físico 

Os pacientes foram submetidos a exame neurológico completo e avaliação 

direcionada para os sinais e sintomas de comprometimento da síndrome 
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parkinsoniana, realizada no mesmo dia da entrevista. Todos os pacientes foram 

avaliados no período de até 2 horas após a última medicação, ou seja, estavam sob 

efeito de medicação antiparkinsoniana (fase ON).  

 

3.2.3 Aplicação de escalas de avaliação dos pacientes com DP 

• Escala UPDRS – The Unified Parkinson´s Disease Rating Scale (ANEXO 5), 

composta por seis sessões com itens pontuados de zero (normal) a quatro 

(grave comprometimento): 

 Parte I – aspectos cognitivos, comportamentais e de humor; 

 Parte II – performance nas atividades de vida diárias; 

 Parte III – avaliação dos sinais motores; 

 Parte IV – complicações relacionadas com o tratamento; 

 Parte V – escala de Hoehn e Yahr (HY) modificada; 

 Parte VI – escala de incapacidade motora (Schwab e England). 

 

• Escala de HY modificada (parte V da escala UPDRS), que avalia o grau de 

comprometimento da doença e a presença de instabilidade postural (ANEXO 

5). 

  

• Escala de retropulsão esperada (ERE) - shoulder pull, expected 87, que é uma 

parte da Short Parkinson Evaluation Scale 88 para avaliação clínica da 

instabilidade postural dos pacientes, com os seguintes escores:  

 0 – normal, pode dar 2 passos para recuperar;  

 1 – retropulsão, mas recupera sem ajuda;  
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 2 – retropulsão, mas cairá se não ajudado;  

 3 – incapaz de ficar em pé sem ajuda. 

 

3.2.4 O teste da Vertical Visual Subjetiva 

A medida da VVS foi realizada da mesma maneira nos pacientes e controles. O 

indivíduo foi colocado sentado na posição ortostática (vertical) a 1,5 m do 

examinador. A VVS foi determinada usando-se um bastão portátil, longo e luminoso 

(luz fluorescente) de 24 cm, posicionado em frente ao indivíduo (Figura 4). O bastão 

foi colocado na altura dos olhos. O indivíduo usou óculos de lentes com filtro de luz 

que impossibilitava qualquer outra aferência visual, a não ser a luz fluorescente, 

percebida como uma linha verde. Com uma inclinação de um ângulo de pelo menos 

40 graus para o lado esquerdo ou direito, o indivíduo foi solicitado a posicionar o 

bastão até a posição que lhe parecesse mais vertical, sendo os ajustes feitos pelo 

examinador que seguiu as instruções verbais do indivíduo. Foram realizados dez 

ajustes da VVS, a partir de cada lado totalizando cinco em cada direção de 

movimento (sentido horário e anti-horário). Os desvios angulares da vertical 

gravitacional, considerada zero grau, foram medidos em graus e definidos como 

positivos para os desvios no sentido horário (para o lado direito), e negativos no 

sentido anti-horário (para o lado esquerdo), em relação ao indivíduo examinado.  
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Figura 4. Aparelho para medida da VVS.  

Legenda: A figura mostra como é realizada a medida em ângulos do ponto de vista 

do examinador (A, B e C), com o bastão na posição vertical (A), quando o bastão é 

inclinado para esquerda (B) e para a direita (C) do indivíduo. Medida da VVS do 

ponto de vista do indivíduo que está sendo examinado (D, E e F), com o bastão na 

posição vertical (D), inclinado para a esquerda (E), e para a direita (F) do indivíduo. 

 

Dois resultados da VVS foram obtidos a partir da realização dos 10 ajustes. O 

primeiro considerou a média dos 10 ajustes, sendo positivos os desvios no sentido 

horário (para o lado direito), e negativos os desvios no sentido anti-horário (para o 

lado esquerdo), sempre em relação ao indivíduo examinado. O segundo considerou a 
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média dos valores absolutos dos 10 ajustes, ou seja, forneceu uma medida que 

representa quanto os pacientes e controles desviaram no julgamento da vertical 

visual, independente do lado. O Quadro 4 mostra um exemplo do cálculo dos dois 

resultados obtidos com a média dos ajustes da VVS. 

 

Quadro 4. Exemplo do cálculo das médias dos 10 ajustes da VVS. 

ajuste da 

VVS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1�  

média1 

2�  

média2 

valor da 

VVS (graus) 
-5 +4 -5 +5 -4 +4 -5 +4 -6 +4 -0,4 4,6 

1Média dos 10 ajustes da VVS considerando os sinais positivos e negativos.  
2Média dos valores absolutos dos 10 ajustes da VVS. 

 

A primeira média obtida com a soma dos 10 ajustes da VVS no Quadro 4 é um 

valor da VVS considerado normal, apesar dos ajustes terem mostrado inclinações 

patológicas do julgamento da vertical visual, umas para o lado direito, outras para o 

esquerdo. Esse resultado ocorreu porque quando não há um lado preferencial de 

inclinação da VVS e um ajuste com inclinação para um lado pode anular outro 

contralateral. A segunda média considerou os valores absolutos de cada ajuste, 

portanto esta média da VVS reflete os erros reais no julgamento da verticalidade.  

 

3.2.5 Divisão dos pacientes em grupos de instabilidade postural 

Os pacientes foram divididos em grupos de acordo com o nível de instabilidade 

postural obtido na escala de retropulsão esperada para a comparação das possíveis 

alterações da VVS entre os diferentes grupos. Pacientes com grave 
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comprometimento da estabilidade postural, classificados no nível três desta escala 

foram excluídos, pois foi considerado que nas fases avançadas da DP existem 

múltiplos fatores interferindo no desempenho motor destes pacientes que poderiam 

criar um viés nos resultados da VVS. 

 

3.3 Análise Estatística 

O teste de Mann-Whitney foi usado para comparar os resultados da VVS entre 

os pacientes e os controles normais; para determinar a concordância entre a direção 

das inclinações da VVS e o lado de maior comprometimento da doença, foram 

realizadas duas análises: o teste Altman Bland e o teste Kappa. O coeficiente 

estatístico Kappa foi interpretado de acordo com o seu valor, sendo: 0 – sem 

concordância; < 0,20 – fraca concordância; < 0,40 – concordância razoável; < 0,60 – 

moderada concordância; < 0,80 – boa concordância; até 1 – concordância muito boa; 

o teste de correlação de Pearson foi utilizado para verificar a correlação entre as 

medidas da VVS e as escalas UPDRS e HY modificada. O coeficiente de correlação 

de Pearson foi interpretado como: correlações entre 0 e 0,25 – correlação inexistente; 

entre 0,25 e 0,50 – correlação razoável; entre 0,50 e 0,75 – correlação moderada a 

boa; > 0,75 – correlação muito boa a excelente. Para determinar se as alterações da 

VVS estão relacionadas com a instabilidade postural, os pacientes foram divididos 

em grupos de instabilidade conforme a ERE e foi realizada uma análise de variâncias 

(ANOVA) e comparações múltiplas de Tukey entre todos os grupos dois a dois e foi 

criado um contraste para comparar o grupo de pacientes com DP e o grupo controle. 

Os resultados foram ilustrados com uso de gráficos de barras e de dispersão e os 

testes foram realizados ao nível de significância de 5%.  
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4. RESULTADOS 

 

Entre os 45 pacientes incluídos neste estudo, a idade variou de 34 a 84 anos, 

média de 64,5 anos e 25 eram do gênero masculino (55,6%). A idade de início da DP 

foi entre 28 e 77 anos, e o tempo de tratamento com medicações anti-parkinsonianas 

variou de 1 a 27 anos. Todos os pacientes estavam sob tratamento com levodopa e/ou 

agonistas dopaminérgicos, com dosagens e intervalos de administração diversos. 

Foram selecionados 45 controles normais, pareados por gênero e idade com os 

pacientes, com idade entre 35 e 85 anos, média de 63,2 anos. Não houve diferença 

estatística em relação à idade do grupo de pacientes e controles.  

 

4.1 Avaliação dos resultados da VVS no grupo de pacientes e comparação com o 

grupo de controles normais 

As Tabelas 1 e 2 apresentam os resultados dos ajustes da VVS, médias e 

intervalos entre os valores máximo e mínimo das 10 medidas, nos pacientes e 

controles normais, respectivamente. A avaliação dos resultados da VVS nos 

pacientes com DP e comparação com os controles normais considerou os erros no 

julgamento da vertical gravitacional como sendo positivos para os desvios no sentido 

horário (para o lado direito) e negativos para o sentido anti-horário (para o lado 

esquerdo) do indivíduo examinado. As médias da VVS nos controles variaram entre -

2,7º e +2,4º, média do grupo +0,17º e desvio padrão = 1,14. Entre os pacientes as 

médias da VVS tiveram valores de -6,4º e +5,6º, média do grupo -0,59º e desvio 

padrão = 2,89. A comparação entre as médias das inclinações da VVS nos dois 

grupos não teve diferença estatística (p=0,089), porém o grupo dos pacientes teve 
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uma maior variabilidade intra e inter-individual. A variabilidade intra-individual foi 

observada quando um paciente teve erros no julgamento da verticalidade para ambos 

os lados, tanto para o sentido horário quanto anti-horário, obtendo valores positivos e 

negativos que se anularam, conseqüentemente a média dos valores obtidos com a 

medida da VVS foi normal. A variabilidade inter-individual ocorreu quando o valor 

positivo da média de um paciente anulou o valor negativo da média de outro, 

resultando em um valor normal da média da VVS no grupo de pacientes. 

Apesar das médias da VVS serem iguais entre controles e pacientes, o grupo de 

pacientes apresentou uma variabilidade maior dos desvios da VVS. Esse resultado 

significa que os pacientes têm desvios maiores da VVS para ambos os lados, sem um 

lado preferencial de inclinação da VVS. A avaliação da variabilidade intra e inter-

individual encontradas no grupo dos pacientes utilizou os valores absolutos de cada 

medida da VVS.  

As inclinações da VVS nos controles tiveram valores absolutos entre 0º a 2,7º, 

média 1,55º e DP = 0,55. Nos pacientes os valores absolutos foram de 0,3º a 8,4º, 

média 3,65º e DP = 1,95. Houve uma diferença significante entre os resultados da 

VVS de pacientes e controles (p<0,0001). 

 

Tabela 1. Resultados das 10 medidas da VVS nos pacientes com DP. 

P1 Id2 Medidas da VVS M3 |M|4 I5

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     
1 34 0 -3 -2 -3 -2 -3 -2 -3 -2 -2 -2,2 0,3 -3 a 0 
2 38 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0,3 2,5 0 a 1 
3 40 4 -2 4 -2 4 -3 3 -1 1 1 0,9 2 -3 a 4 
4 46 3 -1 3 1 3 1 4 2 2 0 1,8 1,2 -1 a 4 
5 47 2 -1 -1 -2 2 -2 2 0 0 0 0,0 5,9 -2 a 2 
6 48 4 -10 3 -10 3 -9 2 -8 -1 -9 -3,5 2 -10 a 4 
7 51 -3 -3 -3 -2 -1 -2 -2 -2 -2 0 -2,0 4,1 -3 a 0 
8 52 4 -5 7 -4 5 -1 5 -2 4 -4 0,9 1,2 -5 a 7 
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9 54 2 -1 -1 0 2 -2 1 0 -2 1 0,0 2 -2 a 2 
10 54 2 -2 0 -3 -2 -3 0 -4 0 -3 -1,5 1,4 -4 a 2 
11 55 -1 -3 -4 0 1 -1 1 -3 0 0 -1,0 2,7 -4 a 1 
12 57 1 -3 -1 -4 -1 -5 -1 -4 -3 -4 -2,5 4,8 -5 a 1 
13 58 6 -4 8 -1 8 -1 8 -2 10 0 3,2 4,3 -4 a 10 
14 58 -2 -8 -3 -5 -4 -7 -2 -7 -1 -4 -4,3 3,1 -8 a -1 
15 59 5 -1 3 -1 5 2 6 1 4 3 2,7 5,8 -1 a 6 
16 59 10 -1 8 4 8 3 11 3 8 2 5,6 1 -1 a 11 
17 62 2 0 2 -2 2 0 0 0 1 1 0,6 4,4 -2 a 2 
18 62 4 -10 -1 -5 -4 -7 -2 -5 1 -5 -3,4 1,7 -10 a 4 
19 62 -1 -4 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1,7 8,4 -4 a -1 
20 64 5 -15 3 -14 -1 -13 1 -16 1 -15 -6,4 4,7 -16 a 5 
21 67 2 -1 5 4 9 8 5 1 8 4 4,5 3,4 -1 a 9 
22 67 0 -5 -2 -7 2 -4 1 -5 2 -6 -2,4 5,4 -7 a 2 
23 68 -2 -6 -4 -7 -6 -9 -3 -7 -3 -7 -5,4 3,8 -2 a -9 
24 69 5 -4 6 -3 5 0 5 1 5 -4 1,6 4,5 -4 a 6 
25 69 6 -7 4 -5 1 -7 2 -6 1 -6 -1,7 3 -7 a 6 
26 69 -1 -4 -4 -3 0 -6 -2 -4 -1 -5 -3,0 3 -6 a 0 
27 70 3 -1 5 2 5 -1 6 0 6 -1 2,4 2,7 -1 a 6 
28 70 3 -5 3 -3 1 -5 1 -3 1 -2 -0,9 3,5 -5 a 3 
29 70 0 -7 1 -7 1 -7 0 -4 1 -7 -2,9 4,8 -7 a 1 
30 71 4 -10 4 2 -10 2 -5 1 -8 2 -1,8 3,8 -10 a 4 
31 72 -5 0 -4 -6 -7 -2 -4 -4 5 -1 -2,8 1,4 -7 a 5 
32 72 2 -2 2 0 2 -4 0 0 0 -2 -0,2 2,1 -4 a 2 
33 74 1 -3 1 -4 0 -3 2 -3 1 -3 -1,1 4,8 -4 a 2 
34 74 -7 -2 -3 -7 5 -5 5 -8 0 -6 -2,8 3,8 -8 a 5 
35 75 -1 -4 8 -4 6 -2 6 -1 4 -2 1,0 4,9 -4 a 8 
36 75 -3 -5 -5 -4 -6 -4 -5 -6 -6 -5 -4,9 2,1 -6 a -3 
37 75 5 1 4 0 4 -2 2 -2 -1 0 1,1 6,8 -2 a 5 
38 75 5 -8 4 -8 4 -9 6 -11 5 -8 -2,0 1,8 -11 a 6 
39 76 4 -2 -2 0 -2 -1 -3 0 -2 2 -0,6 6 -3 a 4 
40 79 9 -3 11 -3 11 -1 10 -1 10 -1 4,2 6,2 -3 a 11 
41 79 -5 -11 -4 -12 -4 -4 -4 -5 -5 -8 -6,2 1,5 -11 a -4
42 79 1 1 3 0 2 1 0 2 -3 2 0,9 5,2 -3 a 3 
43 81 7 -7 5 -5 7 -2 7 -3 6 -3 1,2 8,4 -7 a 7 
44 82 6 -6 9 -8 9 -8 10 -8 12 8 2,4 5,7 -8 a 12 
45 84 1 -3 7 8 4 6 5 7 8 8 5,1 0,3 -3 a 8 

1 Paciente; 2 Idade; 3 Médias da VVS de cada paciente, sendo os desvios no sentido 
horário positivos e sentido anti-horário, negativos; 4 Médias dos valores absolutos da 
VVS; 5 Intervalo entre os valores máximo e mínimo das 10 medidas da VVS em cada 
paciente. 
 

 

Tabela 2. Resultados das 10 medidas da VVS nos controles normais. 

C1 Id2 Medidas da VVS M3 |M|4 I5

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     
1 39 1 -1 1 -2 0 -1 1 -1 1 -1 -0,2 1,0 -2 a 1 
2 40 0 -2 0 -2 2 -2 0 1 -1 -2 -0,6 1,2 -2 a 2 
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3 47 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0,5 0,5 0 a 1 
4 48 2 -3 3 -1 2 -1 2 -2 2 -2 0,2 2,0 -3 a 3 
5 49 2 -3 2 -1 1 0 0 0 1 -1 0,1 1,1 -3 a 2 
6 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 
7 53 2 -1 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 -0,2 0,6 -1 a 2 
8 54 1 -1 1 -1 1 -2 2 -2 1 -1 -0,1 1,3 -2 a 2 
9 54 2 -1 2 -1 2 -1 2 1 2 1 0,9 1,4 -1 a 2 

10 54 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2,4 2,4 1 a 3 
11 55 4 -1 2 -2 2 -1 2 -1 3 -1 0,7 1,9 -2 a 4 
12 56 5 -1 2 -1 2 -1 2 -1 1 0 0,8 1,6 -1 a 5 
13 56 1 -1 0 0 0 -2 0 0 0 -2 -0,4 0,6 -2 a 1 
14 57 3 -1 2 -1 2 -1 2 0 3 0 0,9 1,5 -1 a 3 
15 59 -1 0 0 -4 -3 -2 0 -3 -2 -3 -1,8 1,8 -4 a 0 
16 59 -1 -3 -1 -3 0 -3 0 -4 -1 -4 -2,0 2,0 -4 a 0 
17 60 3 -2 2 -3 2 -3 3 -2 1 -2 -0,1 2,3 -3 a 3 
18 60 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -1,8 1,8 -3 a -1 
19 61 3 0 3 0 3 0 3 1 2 0 1,5 1,5 0 a 3 
20 62 3 0 1 2 1 2 1 2 1 1 1,4 1,4 0 a 3 
21 64 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1,8 1,8 1 a 3 
22 64 3 -2 2 -2 2 -2 2 -1 1 -1 0,2 1,8 -2 a 3 
23 65 1 -2 2 -2 2 -3 1 -2 1 -2 -0,4 1,8 -3 a 2 
24 65 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1,3 1,3 1 a 2 
25 65 1 0 0 0 0 1 -1 1 1 1 0,4 0,6 -1 a 1 
26 66 2 -2 0 -3 1 -2 0 -3 1 -2 -0,8 1,6 -3 a 1 
27 66 3 -3 0 -1 1 -2 1 -3 0 -2 -0,6 1,6 -3 a 3 
28 66 2 -1 2 -1 1 0 1 -1 2 -2 0,3 1,3 -2 a 2 
29 66 1 -3 1 -2 1 -2 1 -3 0 -2 -0,8 1,6 -3 a 1 
30 67 -2 -1 4 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1,1 1,9 -2 a 4 
31 67 1 -2 1 -2 0 -3 0 -2 -1 -2 -1,0 1,4 -3 a 1 
32 69 1 -1 2 -3 3 -2 2 -2 2 -2 0,0 2,0 -3 a 3 
33 70 3 -1 1 -1 1 1 0 -1 2 -2 0,3 1,3 -2 a 3 
34 70 3 0 3 -1 3 1 3 0 5 3 2,0 2,2 -1 a 5 
35 71 1 -1 1 -2 1 -1 1 -1 1 0 0,0 1,0 -2 a 1 
36 71 3 -1 3 1 3 1 3 0 3 1 1,7 1,9 -1 a 3 
37 72 -1 3 -1 1 0 1 -1 1 2 -2 0,3 1,3 -2 a 3 
38 72 2 -4 0 -5 0 -6 -2 -1 0 2 -1,4 2,2 -6 a 2 
39 76 2 -1 2 0 1 0 3 1 2 1 1,1 1,4 -1 a 3 
40 76 3 2 4 2 4 1 4 1 3 0 2,4 2,4 0 a 4 
41 76 -1 -2 -1 -3 -4 -3 -1 -4 -3 -5 -2,7 2,7 -1 a -5 
42 77 3 -2 2 1 0 2 2 3 1 1 1,3 1,7 -2 a 3 
43 82 3 -1 3 0 2 -3 2 -2 2 -3 0,3 2,1 -3 a 3 
44 82 2 -2 3 0 2 0 1 1 2 1 1,0 1,4 -2 a 3 
45 85 2 -1 2 -2 1 -2 1 -2 1 -1 -0,1 1,5 -2 a 2 

1 Controle; 2 Idade; 3 Médias da VVS de cada controle normal, sendo os desvios no 
sentido horário positivos e sentido anti-horário, negativos; 4 Médias dos valores 
absolutos da VVS; 5 Intervalo entre os valores máximo e mínimo das 10 medidas da 
VVS em cada controle. 
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4.2 Análise da concordância entre a direção das inclinações da VVS nos 

pacientes com DP e o lado de maior comprometimento da doença  

O lado de maior comprometimento da doença foi determinado por meio da 

soma dos resultados do exame motor (parte III) da escala UPDRS, nos itens 

referentes ao tremor de repouso, tremor postural ou de ação das mãos, rigidez, finger 

taps, movimentos das mãos, movimentos alternantes rápidos das mãos e agilidade 

das pernas, com pontuação de acordo com o comprometimento motor dos lados 

direito e esquerdo. O lado com pontuação maior foi considerado predominante; 

quando ambos os lados tiveram resultados iguais, a lateralidade foi considerada 

indeterminada. Os resultados obtidos pelos pacientes na avaliação da escala UPDRS 

estão na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Escores obtidos pelos pacientes com DP na avaliação das escalas UPDRS, 

HY e ERE. 

Paciente UPDRS HY ERE 
 Total Parte III1 D2 E3 D – E4   
1 35 23 3 14 -11 1 0 
2 11 6 6 0 6 1 0 
3 22 18 11 3 8 2 0 
4 53 35 18 6 12 2 0 
5 23 12 1 8 -7 2 0 
6 53 39 15 15 0 3 2 
7 35 19 4 10 -6 2 0 
8 26 23 12 7 5 2,5 1 
9 29 15 10 2 8 2 0 

10 42 31 11 11 0 2,5 1 
11 81 41 13 13 0 4 2 
12 49 35 18 9 9 3 1 
13 47 21 7 2 5 3 2 
14 77 40 11 11 0 4 2 
15 49 31 14 6 8 3 1 
16 45 28 10 11 -1 3 1 
17 28 17 8 4 4 2 0 
18 39 15 6 1 5 3 2 
19 21 13 10 0 10 1,5 0 
20 52 37 14 12 2 3 2 
21 37 21 10 7 3 2,5 1 
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22 13 9 4 0 4 1,5 0 
23 40 30 13 6 7 3 2 
24 41 29 9 13 -4 2,5 1 
25 45 26 9 9 0 2 0 
26 103 69 22 23 -1 4 2 
27 64 34 5 14 -9 3 1 
28 39 22 4 12 -8 2,5 1 
29 27 21 8 9 -1 2,5 1 
30 58 46 17 20 -3 3 1 
31 56 35 11 11 0 2,5 1 
32 43 20 4 9 -5 2 0 
33 21 16 8 3 5 2 0 
34 48 26 10 7 3 3 2 
35 48 30 12 8 4 2 0 
36 58 34 7 13 -6 3 2 
37 41 23 9 6 3 2 0 
38 38 21 10 2 8 3 2 
39 22 15 2 6 -4 2,5 1 
40 23 17 7 4 3 2 0 
41 71 39 13 11 2 4 2 
42 26 18 3 7 -4 2,5 1 
43 46 31 12 10 2 2,5 1 
44 35 24 6 10 -4 3 2 
45 69 50 15 16 -1 3 2 

1 Escores obtidos pelos pacientes na avaliação motora da escala UPDRS; 2 escores 
obtidos na avaliação do comprometimento motor do lado direito; 3 avaliação do 
comprometimento motor do lado esquerdo; 4 subtração da pontuação do exame 
motor entre os lados direito e esquerdo. 

 

O número de pacientes que tiveram ou não correlação da direção das 

inclinações da VVS com o lado predominante da DP está demonstrado na Tabela 4. 

Observou-se uma fraca concordância entre os lados de desvio da VVS e de maior 

comprometimento da doença nos pacientes com DP (coeficiente Kappa = 0,10 e IC = 

-0,12 a 0,32).  

 

Tabela 4. Concordância entre a direção dos desvios da VVS e o lado de maior 

comprometimento da DP. 

direção lado predominante da DP 
da VVS direito esquerdo indiferente total 
direita 12 10 1 23 

esquerda 6 9 1 16 
indiferente 0 6 0 6 

total 18 25 2 45 
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O Gráfico 1 mostra a distribuição dos pacientes de acordo com a média da VVS 

e o lado predominante da DP em cada paciente. Os valores negativos da VVS 

representam os desvios para o lado esquerdo e os positivos, para o direito. O lado de 

maior comprometimento da DP foi determinado pela subtração da pontuação do 

exame motor dos lados direito e esquerdo. Foram considerados negativos os valores 

referentes ao predomínio dos sintomas motores do lado esquerdo e positivos, os do 

lado direito.  

 

Gráfico 1. Dispersão dos pacientes de acordo com o lado de maior 

comprometimento da DP e a direção do desvio da VVS. 
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4.3 Correlação das alterações da VVS nos pacientes com a escala UPDRS 

Os pacientes foram classificados na escala UPDRS conforme a gravidade e 

comprometimento da doença tanto no aspecto cognitivo, de humor e de capacidades 

para as atividades de vida diárias, quanto na avaliação motora e complicações 

relacionadas com o tratamento. Quanto maior o valor obtido, pior o desempenho do 

paciente nos diferentes itens avaliados na escala. Os resultados dos pacientes na 

avaliação da escala UPDRS estão na Tabela 3. A distribuição dos pacientes com DP 

em relação do escore na escala UPDRS e os resultados da VVS estão no Gráfico 2. 

Não houve correlação entre os dados obtidos com a medida da VVS e a escala 

UPDRS (r = 0, 272, p = 0,070). 

 

Gráfico 2. Correlação entre os valores da VVS nos pacientes com DP e a escala 

UPDRS  
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Com o objetivo de avaliar a correlação da escala UPDRS com a VVS sem a 

interferência dos aspectos não motores, foi realizada a correlação da VVS com a 

pontuação de cada paciente apenas na avaliação motora da escala UPDRS (Tabela 3). 

Houve uma fraca correlação positiva entre os resultados da VVS e o desempenho no 

aspecto motor da escala UPDRS nos pacientes com DP, r = 0,34, p = 0,0241 

(Gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Correlação entre o desempenho dos pacientes com DP na avaliação 

motora da escala UPDRS e os resultados da VVS. 
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4.4 Correlação dos resultados da VVS nos pacientes com a escala de HY 

modificada 

Na escala de HY foi realizada a avaliação dos pacientes em relação ao grau de 

comprometimento da doença, associado ou não à instabilidade postural. Os escores 

obtidos pelos pacientes na escala HY estão na Tabela 3. Observa-se no Gráfico 4 que 

houve uma correlação positiva entre os valores da VVS nos pacientes com DP e a 

classificação na escala de HY com um razoável grau de intensidade (r = 0,48, p < 

0,001). 

 

Gráfico 4. Correlação entre a classificação dos pacientes com DP na escala de HY e 

os resultados da VVS 
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4.5 Relação entre a severidade da instabilidade postural e os erros dos pacientes 

com DP no julgamento da VVS 

Os pacientes foram divididos em grupos de instabilidade postural de acordo 

com a ERE. Os resultados da avaliação dos pacientes na ERE estão na Tabela 3. Os 

valores descritivos da VVS e o resultado da análise de variâncias (ANOVA) estão 

expostos na Tabela 5. Observa-se que há diferença entre a média da VVS entre os 

controles normais e os grupos de pacientes (p<0,001).  

 

Tabela 5. Valores descritivos das médias da VVS e o resultado da ANOVA entre os 

grupos de instabilidade postural e o grupo controle 

Grupo Média  
(graus) 

DP n Valor F p 

Controles 1,55 0,55 45 42,00 
 
 

<0,001 
01 2,34 1,45 16 
12 3,50 1,27 15 
23 5,31 1,88 14 

1 Normal, pode dar 2 passos para recuperar. 
2 Retropulsão, mas recupera sem ajuda. 
3 Retropulsão, mas cairá se não ajudado. 

 

 

As comparações múltiplas de Tukey das médias da VVS entre os diferentes 

grupos de instabilidade postural dos pacientes e entre cada um dos grupos com os 

controles são apresentadas na Tabela 6. A comparação entre grupos de instabilidade 

0 (normal) e 1 (retropulsão, mas se recupera sem ajuda); 0 e 2 (retropulsão, mas cairá 

se não ajudado); e 1 e 2 mostrou que há uma boa relação entre a severidade da 

instabilidade e as inclinações da VVS nos pacientes com DP. Quando cada grupo de 

pacientes foi comparado separadamente com o grupo controle, não houve diferença 

estatística apenas no grupo de instabilidade postural 0 (p=0,093). Os grupos de 
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instabilidade postural 1 e 2 tiveram as médias da VVS significantemente maiores 

quando comparados aos os controles (p<0,001), sendo que os maiores desvios da 

VVS ocorreram nos pacientes com pior instabilidade (Gráfico 5). 

 

Tabela 6. Resultado das comparações múltiplas de Tukey entre os grupos de 

instabilidade postural e do contraste entre controles e pacientes com 

Parkinson  

Comparação entre 
os grupos 

Diferença das 
médias 
(graus) 

Erro 
Padrão 

Valor t gl p 

Controles X 01 0,79 0,33 2,36 86 0,093 
Controles X 12 1,95 0,34 5,70 86 <0,001 
Controles X 23 3,77 0,35 10,72 86 <0,001 

0 X 1 -1,16 0,41 -2,82 86 0,030 
0 X 2 -2,98 0,42 -7,08 86 <0,001 
1 X 2 -1,81 0,43 -4,25 86 <0,001 

Pacientes de todos 
grupos X Controles 

2,17 0,24 8,95 86 <0,001 

1 Normal, pode dar 2 passos para recuperar. 
2 Retropulsão, mas recupera sem ajuda. 
3 Retropulsão, mas cairá se não ajudado. 
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Gráfico 5. Comparação entre os grupos de instabilidade postural e controles 

Legenda: Médias dos valores da VVS para cada grupo de instabilidade postural e 

nos controles. 0 – normal, sem instabilidade postural; 1 – retropulsão, mas 

recupera sem ajuda; 2 – retropulsão, mas cairá se não ajudado. 
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5. DISCUSSÃO 

 

A fisiopatologia da instabilidade postural nos pacientes com DP não está 

completamente esclarecida até o momento. Surge, portanto, uma dúvida importante: 

outros sistemas além do circuito dos núcleos da base poderiam influenciar a 

ocorrência da instabilidade postural? Um processo de organização sensorial anormal 

para o controle postural envolvendo o sistema vestibular poderia contribuir para o 

aparecimento da instabilidade postural?  A reabilitação vestibular traria benefícios 

para esses pacientes? Diante destas questões surgiu a necessidade e o interesse em 

investigar um possível comprometimento da função vestibular interferindo na 

estabilidade postural nos pacientes com DP. 

 

5.1 Dos aspectos referentes aos métodos 

No presente estudo as avaliações dos pacientes incluindo o exame físico, 

aplicação das escalas UPDRS, HY, ERE e do teste da VVS foram realizadas somente 

durante o período ON pelos seguintes fatores: 1 – o grupo de pacientes incluiu 

diferentes estágios da doença, portanto a fase OFF não foi identificada em alguns 

pacientes devido ausência das flutuações motoras nas fases iniciais da doença; 2 – a 

instabilidade postural não responde à terapia com levodopa.  Hely e cols.89 

observaram que as quedas ocorreram apesar do tratamento com doses máximas de 

levodopa, sugerindo que a perda do controle postural nas fases mais tardias da DP 

seja dopa-resistente. Em outro estudo, a avaliação da resistência do tronco a rotações 

axiais passivas demonstrou que a rigidez axial na DP não responde à terapia com 



 

 
 

54

levodopa90. Boonstra e cols.6 sugeriram que a instabilidade postural seja decorrente 

de lesões cerebrais extranigrais e não-dopaminérgicas. 

Neste estudo foi aplicado um teste clínico para a avaliação da instabilidade 

postural, a ERE. No entanto, dentro do exame motor da escala UPDRS há um item 

de avaliação da instabilidade postural através do teste de retropulsão, cujos escores 

são: 0 – normal; 1 – recupera-se sem ajuda; 2 – pode cair se não segurado; 3 – cai 

espontaneamente; 4 – incapaz de ficar de pé. Optou-se pela ERE devido a sua melhor 

objetividade em classificar os grupos de instabilidade postural, pois a difícil 

diferenciação dos pacientes entre os grupos 2 e 3 do item de instabilidade postural da 

escala UPDRS poderia gerar um viés no presente estudo. 

 

5.2 Da interpretação dos resultados 

Não foram observadas diferenças estatísticas em relação à idade e distribuição 

por gênero entre os grupos de pacientes e controles. A idade entre os pacientes variou 

entre 34 e 84 anos, com média de 64,5 anos, compondo uma amostra representativa 

da forma clássica da DP, cuja prevalência é maior em indivíduos com mais de 60 

anos14. O pareamento segundo a idade entre pacientes e controles normais evitou que 

a inclusão de pacientes de diferentes idades e com uma faixa etária ampla resultasse 

em um viés neste estudo. A relação entre os gêneros masculino e feminino foi de 

1,25:1 entre os pacientes. Esta proporção é semelhante à relatada na literatura15. A 

idade de início da DP variou entre 28 e 77 anos e foi determinada pelos relatos dos 

pacientes e seus familiares e/ou pela consulta dos prontuários médicos.  
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5.2.1 A interpretação dos valores da VVS 

Inicialmente, para cada paciente e controle, foram calculadas as médias dos 10 

ajustes da VVS, porém foi observado que os pacientes examinados tiveram desvios 

para ambos os lados, e os valores positivos e negativos se anularam, resultando em 

uma média próxima de zero, ou seja, um resultado normal, mesmo com erros 

expressivos no julgamento da VVS. A partir das observações de que os pacientes não 

tiveram um lado preferencial de inclinação e apresentaram uma variabilidade maior 

dos desvios da VVS, optou-se por analisar exatamente o quanto esses pacientes 

apresentaram de desvio da VVS com a utilização dos valores absolutos de cada 

desvio. 

 

5.2.2 A VVS nos pacientes com DP e comparação com controles normais 

 As médias obtidas com as medidas da VVS considerando o lado de inclinação 

não foram significantemente maiores no grupo dos pacientes com DP quando 

comparado aos controles normais, porém a variabilidade e o desvio padrão foram 

maiores entre os pacientes. Esse dado tem importância porque o método de análise 

da VVS utilizado pelos estudos realizados previamente pode induzir a conclusões 

errôneas diante de situações específicas, onde não há um lado preferencial de 

inclinação da VVS, tal como ocorreu no presente estudo. 

Em dois estudos anteriormente publicados na literatura (Proctor e cols.72; Danta 

e Hilton73) foi realizada a avaliação da VVS em pacientes com parkinsonismo, 

incluindo nas casuísticas pacientes com a forma idiopática da DP e parkinsonismo 

secundário. Outros estudos da literatura avaliaram a função vestibular em pacientes 
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com DP ou parkinsonismo através de diferentes métodos, com resultados 

divergentes.  

Proctor e cols.72 não encontraram diferenças significantes dos erros do 

julgamento da vertical visual entre pacientes com parkinsonismo e os controles 

normais, quando examinados sentados com o corpo em posição vertical estática. Os 

autores observaram uma tendência dos pacientes com parkinsonismo de desviarem a 

VVS na direção do lado de maior comprometimento da doença. Quando os pacientes 

foram avaliados sentados em uma cadeira com uma inclinação do corpo de 28º, os 

pacientes com parkinsonismo apresentaram inclinações da VVS significativamente 

maiores que os controles. Os autores sugeriram que o parkinsonismo está associado a 

alterações da interação visuopostural, mas também com uma anormalidade 

puramente postural.  

A primeira diferença entre o presente estudo e o de Proctor e cols. é que neste o 

grupo de pacientes era heterogêneo, abrangendo não somente pacientes com DP, mas 

também pacientes com parkinsonismo secundário de causas não especificadas. A 

segunda diferença é que no presente estudo foi valorizado o aspecto da maior 

variabilidade dos desvios da VVS em um mesmo paciente, e também, de um paciente 

em relação com os demais avaliados.  

Por outro lado, Proctor e cols. demonstraram que a vertical visual teve 

inclinações mais expressivas entre o grupo de pacientes com parkinsonismo, somente 

quando avaliada com os indivíduos sentados em uma cadeira inclinada para a direita 

ou para a esquerda. Portanto, as incompatibilidades metodológicas não permitem 

afirmar que seus resultados sejam completamente divergentes dos observados no 

presente estudo.  
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Danta e Hilton73 estudaram a VVS e a HVS em pacientes com parkinsonismo 

(DP e parkinsonismo secundário). Os ajustes da VVS e HVS foram realizados pelos 

indivíduos que giravam um botão com a mão direita. Os autores observaram que, 

apesar das médias da VVS e da HVS dos pacientes com parkinsonismo não 

apresentarem diferenças significantes com os controles normais, tanto o desvio 

padrão, como a variabilidade das inclinações em um mesmo indivíduo foram maiores 

no grupo dos pacientes. Os autores concluíram que os erros na percepção vertical e 

horizontal dos pacientes com parkinsonismo indicam que as patologias dos núcleos 

da base influenciam outros sistemas resultando em alterações perceptuais e 

consideraram improvável que doenças que afetam cronicamente os núcleos da base 

produzam alterações na percepção das coordenadas visuais à custa de um desbalanço 

no sistema vestibular.  

Não é possível realizar uma comparação adequada do estudo de Danta e Hilton 

com o presente estudo porque naquele estavam incluídos além dos pacientes com DP 

outros com parkinsonismo secundário a encefalite, doença vascular e talamotomia. 

Outra diferença metodológica relevante refere-se às condições de realização teste: no 

presente estudo o ajuste da VVS foi realizado pelo examinador sob orientação verbal 

do indivíduo examinado, enquanto que os pacientes de Danta e Hilton realizavam 

manualmente os ajustes, permitindo a intereferência de suas limitações motoras.   

Discutiremos a seguir aspectos referentes a estudos da literatura nos quais a 

função vestibular foi avaliada nos pacientes com DP com outros métodos diferentes 

do utilizado no presente estudo.   

Reichert e cols. encontraram respostas vestibulares reduzidas ou ausentes às 

provas calóricas nos pacientes com DP, sem evidência de alterações ao exame do 
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nervo vestíbulococlear, com associação positiva com a gravidade da doença e a 

instabilidade postural. Outro achado do estudo foi a maior freqüência de respostas 

calóricas diminuídas ou ausentes com o aumento da idade tanto no grupo de 

pacientes como nos controles. Os autores não localizaram a lesão responsável pelas 

anormalidades encontradas e sugeriram a possibilidade de uma lesão bioquímica dos 

mecanismos vestibulares centrais para justificar as respostas vestibulares diminuídas 

ou ausentes encontradas nos pacientes com DP74. Respostas calóricas diminuídas são 

compatíveis com patologias vestibulares periféricas bilaterais, ou com 

comprometimento das estruturas vestibulares centrais. Apesar da utilização de um 

método diferente de avaliação da função vestibular, os resultados apresentados pelos 

autores têm significados semelhantes daqueles encontrados no atual estudo, pois as 

alterações da VVS, assim como as respostas calóricas diminuídas, são sugestivas de 

um déficit vestibular. 

Outros autores investigaram a contribuição do processamento das informações 

vestibulares no equilíbrio de pacientes com DP através da posturografia dinâmica 

computadorizada e observaram que o desempenho motor dos pacientes com DP no 

teste de organização sensorial foi pior que os controles nas condições que avaliaram 

as informações visuais e vestibulares, sugerindo que as alterações do equilíbrio na 

DP sejam decorrentes de uma alteração no processamento central das informações 

provenientes dos sistemas visual e vestibular91. Os resultados deste estudo sugerem 

um comprometimento do sistema vestibular que contribui com a instabilidade 

postural na DP, assim como no presente estudo, porém as respostas motoras 

observadas na posturografia avaliam as informações visuais, vestibulares e 

proprioceptivas através de vias distintas da percepção espacial, avaliada pela VVS. 
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Pastor e cols. a utilizaram a estimulação vestibular galvânica em pacientes com 

DP com diferentes graus de instabilidade postural e não demonstraram alteração das 

respostas posturais induzidas por esse método. Os autores concluíram que a 

disfunção vestibular não explica as alterações de estabilidade postural dos pacientes 

com leve a moderado comprometimento pela DP e que as vias vestíbulo-espinais 

estão íntegras na DP 75.  As divergências entre os resultados do estudo de Pastor e 

cols. com o presente estudo são: 1 – diferença entre os mecanismos de controle 

vestíbulo-postural avaliados durante a estimulação vestibular galvânica (via 

vestíbulo-espinal) e a função de percepção de verticalidade manifestada pelo 

julgamento da VVS (via vestíbulo-tálamo cortical); 2 – as respostas posturais 

induzidas pela estimulação galvânica no estudo de Pastor e cols. abrangem as 

mudanças nos reflexos posturais, que são respostas motoras com envolvimento das 

vias vestíbulo-espinhais, enquanto que os erros na VVS são alterações na percepção 

de verticalidade, ou seja, um comprometimento das vias vestibulares aferentes, 

sensoriais.  

Em outro estudo, Bronstein e cols observaram que tanto a percepção da vertical 

visual, medida com o corpo na posição vertical e inclinado para um dos lados, como 

durante a movimentação do campo visual (VVS dinâmica), não apresentaram 

diferenças entre pacientes com DP e os controles normais76. Quando confrontamos 

os resultados encontrados por Bronstein e cols. com os do presente estudo, é possível 

fazer a comparação apenas da medida da vertical visual estática e com o corpo em 

posição vertical, apesar das diferenças entre os aparelhos para a medida da VVS dos 

dois estudos. No primeiro, apesar das médias do julgamento da vertical visual não 

diferirem entre os grupos de pacientes e controles normais (-0,21 e +0,58, 
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respectivamente), nos pacientes com DP o desvio padrão foi maior que nos controles 

(4,56 e 1,44, respectivamente). Este aspecto não foi explicado, porém sugere que 

houve uma variabilidade maior da VVS nos pacientes, tal como ocorreu no presente 

estudo. 

O aumento da dependência visual nos pacientes com DP foi demonstrado por 

Azulay e cols. com utilização do teste Rod-and-Frame. Este teste avalia a estimativa 

da vertical visual com uma perturbação visual estática. Foi observado que esta 

dependência visual estava correlacionada com uma tarefa postural, portanto, os 

autores sugeriram que os pacientes dependem mais das vias visuais devido a um 

processo adaptativo para compensar um comprometimento do feedback 

proprioceptivo nesta doença77. Apesar do presente estudo não ter avaliado a 

dependência visual nos pacientes com DP, foi encontrada uma alteração na 

percepção de verticalidade entre esses pacientes, sugerindo que um fator adicional 

que contribua para o aumento da dependência visual na DP seja o comprometimento 

das vias vestibulares aferentes. 

 

5.2.3 A VVS nos pacientes e a relação com a escala UPDRS 

A ausência de correlação das inclinações da VVS e os escores obtidos pelo 

pacientes na escala UPDRS sugere que as alterações da VVS não estejam 

relacionadas a todas as características avaliadas nesta escala. Não foram encontrados 

na literatura estudos que tenham feito avaliação semelhante a esta. 

Quando foram excluídos os itens da escala UPDRS que avaliam o paciente em 

relação às características não motoras da doença e complicações do tratamento, 

houve uma fraca correlação positiva entre os resultados da VVS e o desempenho dos 
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pacientes durante a avaliação motora. O exame motor, a parte III da escala UPDRS, 

avaliou diversas características motoras da DP como a rigidez, tremor, bradicinesia, 

postura, além da instabilidade postural. A fraca correlação da VVS com o 

desempenho motor na DP sugere que os erros no julgamento da vertical visual nesses 

pacientes não sejam decorrentes de uma alteração nas vias vestibulares eferentes, 

relacionadas com as respostas motoras de equilíbrio e manutenção da postura, mas 

sim um comprometimento das informações vestibulares aferentes.  

 

5.2.4 A relação entre a VVS nos pacientes e a escala de HY modificada 

A correlação positiva entre o estadiamento dos pacientes na escala de HY e os 

desvios da VVS, ainda que fraca, sugere que o aspecto da escala de HY que valoriza 

o controle postural está relacionado com as alterações da VVS, as quais contribuem 

para a instabilidade postural. Rossi e cols.91 mostraram que a escala de HY não teve 

correlação com as condições que avaliaram as informações vestibulares no teste de 

organização sensorial. Estes resultados demonstram, assim como no presente estudo, 

que o processamento das informações vestibulares e as alterações da VVS nos 

pacientes com DP não dependem da gravidade da doença. 

 

5.2.5 A VVS e a gravidade da instabilidade postural nos pacientes com DP 

A divisão dos pacientes em 3 grupos diferenciados quanto ao grau de 

instabilidade postural, avaliado pela escala ERE, e a comparação posterior destes 

grupos entre si e com os controles mostraram dois resultados importantes: 1 – as 

inclinações da VVS dos grupos de instabilidade postural foram maiores que nos 

controles; 2 – foi observado que os desvios da VVS estão relacionadas com a 
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gravidade da instabilidade postural entre os pacientes, pois os maiores desvios 

ocorreram nos grupos com instabilidade postural mais intensa.   

Os dados mostrados na correlação dos erros de julgamento da vertical visual 

tanto com a escala HY como com a escala ERE expressam a relação da VVS com a 

instabilidade postural da DP avaliada em ambas as escalas. A melhor correlação 

entre a VVS e a escala ERE pode ser explicada porque a escala ERE é mais 

específica na avaliação do controle postural. Esses resultados sugerem o 

envolvimento do sistema vestibular na DP, contribuindo para a instabilidade postural 

nesses pacientes. 

O estudo de Reichert e cols74 no qual foram analisadas as respostas da prova 

calórica e suas relações com a instabilidade postural na DP, não avançou na 

elucidação das relações entre o sistema vestibular e os núcleos da base.  Por outro 

lado, outros autores que utilizaram a medida da VVS em pacientes com 

parkinsonismo não atribuíram os erros constatados na percepção da verticalidade a 

uma disfunção no sistema vestibular 72,73,75. 

 

5.3 Relações entre o sistema vestibular e os núcleos da base na doença de 

Parkinson 

Diante dos resultados apresentados neste estudo, surge a dúvida a respeito de 

um possível envolvimento das vias vestibulares na DP. A difícil explicação para 

estes achados, embora especulativa, é baseada em estudos anatômicos, morfológicos 

e farmacológicos que procuram encontrar uma relação entre o complexo dos núcleos 

da base e as vias vestibulares centrais. 
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5.3.1 Os neurônios vestibulares centrais são modulados pela dopamina 

Alguns estudos sugerem uma possível interação entre a dopamina e o sistema 

vestibular. A aceleração dos neurônios vestibulares centrais após a injeção sistêmica 

de L-dopa em gatos foi demonstrada pelo estudo in vivo de Matsuoka e cols., 

sugerindo que a atividade de repouso dos neurônios vestibulares centrais seja 

modulada pela dopamina79. 

Gallagher e cols. demonstraram, em estudos in vitro, que a dopamina tem uma 

ação despolarizante em neurônios do NVM em ratos88. A dopamina despolarizou 

aproximadamente 75% dos neurônios do NVM de cobaias, segundo Vibert e cols. A 

despolarização foi mediada por receptores D2-like. Devido à ação pré-sináptica da 

dopamina inibindo os terminais do NVM que normalmente liberam GABA 

espontaneamente para manter um estado de hiperpolarização, foi sugerido que a 

dopamina exerça uma modulação significativa sobre o sistema vestibular, seja por 

meio de uma ação despolarizante direta dos neurônios vestibulares ou pela inibição 

dopaminérgica da transmissão gabaérgica no NVM81.  

Em que pesem essas evidências não há dados disponíveis na literatura a 

respeito do possível comprometimento do sistema vestibular por deficiência 

dopaminérgica em pacientes com DP.  

 

5.3.2 A evidência de uma via vestíbulo-tálamo-estriatal 

O núcleo parafascicular, identificado no tálamo em experimentos com ratos, 

corresponde ao núcleo talâmico CM em primatas. Estudos histoquímicos do tálamo 

humano demonstraram que o núcleo CM em macacos é equivalente ao núcleo CM 

em humanos85. Este núcleo recebe aferências dos núcleos vestibulares superior e 
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medial e pode exercer influências sobre o circuito motor entre os núcleos da base e o 

córtex cerebral84. Lai e cols. mostraram a evidência morfológica da via vestíbulo-

tálamo-estriatal, passando pelo núcleo parafascicular, em ratos. Estas conexões 

sugerem que as informações vestibulares são essenciais para a integração sensório-

motora no estriado86. 

Quando estudamos os núcleos do tálamo que recebem aferências provenientes 

do sistema vestibular e dos núcleos da base, observamos que as aferências pálido-

talâmicas e vestíbulo-talâmicas são enviadas para diversos e distintos núcleos. 

Portanto, o núcleo talâmico comum para o sistema dos núcleos da base e o sistema 

vestibular é o núcleo CM, que pode ser o elo entre esses dois sistemas fazendo parte 

de um circuito vestíbulo-tálamo-estriatal. 

 

5.3 Integração sensório-motora na doença de Parkinson 

A instabilidade postural é considerada por muitos investigadores como sendo 

um distúrbio da resposta motora postural dentro dos núcleos da base, ou seja, um 

déficit eferente. No entanto, esta afirmativa deu lugar a novas hipóteses para a 

fisiopatologia das anormalidades posturais na DP, que sugerem que pelo menos em 

parte, alguns déficits motores da DP sejam devido a uma disfunção aferente central. 

Boontra e cols. sugeriram que os distúrbios proprioceptivos sejam o principal 

componente aferente com um papel na fisiopatologia da perda de controle postural 

nessa doença6. O comprometimento da informação somestésica foi observado em 

pacientes nos estágios mais avançados da DP no estudo de Vangoyeau e cols. Os 

autores concluíram que estas alterações são pelo menos em parte, responsáveis pelas 

dificuldades de orientação postural nesses pacientes9. Keijsers e cols. investigaram o 
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papel do processamento da informação sensorial em pacientes com DP, sugerindo 

que a propriocepção está alterada em estágios iniciais da DP, mas é compensada por 

meio do feedback visual; com a progressão da doença, os déficits na informação 

proprioceptiva são maiores indicando um comprometimento visual8. No estudo de 

Brown e cols.92 pacientes com DP apresentaram um aumento significante na área de 

oscilação imediatamente após a privação visual e uma ausência de redução 

significante da oscilação postural após a reintrodução das informações visuais. Estes 

resultados indicaram um déficit de reorganização sensorial para o controle postural e 

sugerem que os núcleos da base façam a integração da informação sensorial no 

controle postural. 

Assim como diversos estudos encontraram déficits nas informações 

proprioceptivas na DP, e nos estágios mais avançados, comprometimento também 

das informações visuais, as alterações da VVS nos pacientes do presente estudo 

sugerem um processamento incorreto das informações vestibulares, ou seja, na DP 

não ocorre uma organização sensório-motora adequada. As inclinações da VVS 

ocorrem em situações onde há o comprometimento do tônus vestibular resultando no 

julgamento incorreto da verticalidade, ou seja, uma alteração da percepção espacial, 

envolvendo a via vestíbulo-tálamo-cortical. Isto significa que os desvios patológicos 

da VVS nos pacientes com DP correlacionados com a instabilidade postural não são 

decorrentes de uma alteração na resposta motora do sistema vestibular, mas sim, um 

comprometimento da aferência deste sistema. Portanto, diante das alterações da VVS 

observadas nos pacientes com DP no presente estudo, observamos que: 1 – os erros 

no julgamento da vertical visual são sugestivos de um comprometimento das vias 

vestibulares aferentes; 2 – a correlação positiva entre as alterações da VVS e a 
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instabilidade postural sugere que a aferência vestibular ou a integração sensório-

motora desempenham um papel importante no controle postural; 3 – a instabilidade 

postural não é um fenômeno exclusivamente motor, eferente. 
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6. CONCLUSÕES 

Neste estudo sobre a avaliação da VVS em pacientes com DP podemos 

concluir que: 

1. Os pacientes com DP têm maiores erros na percepção da verticalidade 

que os controles, ou seja, sugere que há um déficit na aferência vestibular 

na DP. 

2. A direção das inclinações da VVS tem fraca concordância com o lado de 

maior comprometimento da DP, portanto, os pacientes com DP não têm 

um lado preferencial de desvio da VVS. 

3. A alteração na percepção da verticalidade nos pacientes com DP não tem 

correlação com a escala UPDRS e tem uma fraca correlação positiva com 

o comprometimento da doença no seu aspecto motor.  

4. Os desvios maiores na percepção da verticalidade têm correlação razoável 

com a escala HY devido ao aspecto da instabilidade postural avaliado 

nesta escala, sugerindo que a VVS não esteja relacionada com a 

gravidade da doença. 

5. A instabilidade postural, quando avaliada isoladamente, tem boa 

correlação com o desvio na percepção da vertical visual, sugerindo um 

déficit na aferência vestibular na DP contribuindo para a instabilidade 

postural nestes pacientes. 
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Anexo 1. Aprovação da Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

(CAPPesq) da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (HC/FMUSP). 
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Anexo 2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (folha 1). 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (folha 2). 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (folha 3). 
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Anexo 3. Critérios diagnósticos da DP Segundo o Banco de Cérebro de Londres. 

 

Critérios Clínicos Diagnósticos do Banco de Cérebro da Sociedade de Doença de 
Parkinson do Reino Unido 

 
Primeira etapa: diagnóstico de síndrome parkinsoniana 
• Bradicinesia;  
• Pelo menos um dos seguintes: rigidez muscular, tremor de repouso de 4 – 6 Hz, 

instabilidade postural não causada por disfunções visual, vestibular, cerebelar ou 
proprioceptiva primárias. 

 
Segunda etapa: critérios de exclusão para doença de Parkinson 
• História de acidente cerebrovascular de repetição, com progressão em degrau das 

características parkinsonianas; 
• História de traumatismo craniano de repetição; 
• História de encefalite definida; 
• Crises oculogíricas; 
• Tratamento com neurolépticos no início dos sintomas; 
• Mais de um parente afetado; 
• Remissão sustentada; 
• Características estritamente unilaterais após 3 anos; 
• Paralisia supranuclear do olhar; 
• Sinais cerebelares; 
• Envolvimento autonômico grave precoce; 
• Demência grave precoce com distúrbios de memória, linguagem e praxia; 
• Sinal de Babinski; 
• Presença de tumor cerebral ou hidrocefalia comunicante à TC crânio; 
• Resposta negativa a altas doses de levodopa (se mal absorção foi excluída); 
• Esposição a MPTP. 
 
Terceira etapa: critérios positivos prospectivos de suporte para doença de 
Parkinson. (três ou mais para o diagnóstico definitivo de doença de Parkinson) 
• Início unilateral; 
• Tremor de repouso presente; 
• Doença progressiva; 
• Assimetria persistente afetando mais o lado de início; 
• Excelente resposta à levodopa (70 - 100%); 
• Coréia grave levodopa-induzida; 
• Resposta à levodopa por 5 anos ou mais; 
• Curso clínico de 10 anos ou mais. 
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Anexo 4. Protocolo de avaliação da VVS em pacientes com doença de Parkinson 

(folha 1). 
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Protocolo de avaliação da VVS em pacientes com doença de Parkinson (folha 2). 
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Anexo 5. Escala UPDRS 

PARTE I: Estado mental, comportamento e humor. 

1. Comprometimento intelectual 

0. Nenhum 
1. Leve 
2. Moderada perda de memória 
3. Severa perda de memória 
4. Severa perda de memória, não pode ser 

deixado sozinho 
 

2. Distúrbios do pensamento 

0. Nenhum 
1. Sonhos vívidos 
2. Halucinações benignas 
3. Ocasionais a freqüentes alucinações ou 

ilusões 
4. Halucinações, ilusões ou psicose 

persistente  
3. Depressão 

0. Ausente 
1. Períodos de tristesa 
2. Depressão sustentada (1 semana ou 

mais) 
3. Depressão sustentada com sintomas 

vegetativos 
4. Depressão sustentada com sintomas 

vegetativos e intensão suicida 

4. Motivação / Iniciativa 

0. Normal 
1. Mais passivo 
2. Perda de iniciativa ou desinteresse em 

atividades não rotineiras 
3. Perda de iniciativa ou desinteresse nas 

atividades de vida diárias 
4. Completa perda de motivação 

PARTE II: Atividade de vida diária. 

5. Fala 

0. Normal 
1. Levemente afetada 
2. Moderadamente afetada 
3. Severamente afetada 
4. Não inteligível a maior parte do tempo 

6. Salivação 

0. Normal 
1. Leve 
2. Moderado excesso de saliva 
3. Acentuado excesso de saliva 
4. Acentuada babação 

7. Deglutição 

0. Normal 
1. Engasgos raros 
2. Engasgos ocasionais 
3. Requer alimentos pastosos 
4. Requer SNG ou gastrostomia 

8. Escrita manual 

0. Normal 
1. Levemente pequena ou lenta 
2. Moderadamente pequena ou lenta 
3. Comprometimento acentuado, nem todas 

as palavras são legíveis 
4. A maioria das palavras não é legível 

9. Cortar alimentos, manusear utensílios 

0. Normal 
1. Lentos, não necessita auxílio 
2. Lento e desajeitado, necessita algum 

auxílio 
3. Necessita auxílio, mas pode alimentar-se 

sozinho 
4. Necessita ser alimentado 

10. Vestir 

0. Normal 
1. Lento, não necessita auxílio 
2. Auxílio ocasional 
3. Necessita auxílio, pode vestir algumas 

peças sozinho 
4. Necessita auxílio sempre 

 

11. Higiene 

0. Normal 
1. Lento, não necessita auxílio 
2. Necessita auxílio no banho 

12. Virar-se na cama, ajustar lençóis 

0. Normal 
1. Lento, não necessita de auxílio 
2. Vira-se na cama, ajusta as cobertas, mas 
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3. Necessita auxílio para escovar os dentes, 
pentear o cabelo e ir ao banheiro 

4. Necessita de sonda de Foley 

com dificuldade 
3. Não vira-se na cama e ajusta os lençóis 

sozinho 
4. Necessita de auxílio sempre 

13. Quedas 

0. Nenhuma 
1. Raramente 
2. Quedas ocasionais, menos que 1 por dia 
3. Quedas diariamente 
4. Quedas mais de 1 vez ao dia 

14. Congelamento ao andar 

0. Nenhum 
1. Raramente 
2. Congelamento ocasional ao andar 
3. Congelamento freqüente ao andar 
4. Freqüentes quedas devido ao 

congelamento 
15. Marcha 

0. Normal 
1. Leve dificuldade 
2. Moderada dificuldade 
3. Grave dificuldade para andar requer 

auxílio 
4. Não nada, mesmo com auxílio 

16. Tremor 

0. Ausente 
1. Leve e infreqüente 
2. Moderado 
3. Grave, interfere em muitas atividades 
4. Grave, interfere na maioria das 

atividades 
17. Queixas sensoriais relacionadas ao parkinsonismo 

0. Nenhuma 
1. Ocasionalmente tem dormências ou formigamentos 
2. Freqüentemente tem dormências ou formigamentos 
3. Sensações dolorosas freqüentes 
4. Dor intensa 

PARTE III: Exame motor. 

18. Fala 

0. Normal 
1. Leve perda de expressão, dicção e/ou  

volume 
2. Monótona, susurrada, mas entendível 
3. Grave comprometimento, dificuldade de 

entender 
4. Ininteligível 

19. Expressão facial 

0. Normal 
1. Mínima hipominia 
2. Leve diminuição da expressão facial 
3. Moderada hipomimia 
4. Fáscies fixa com grave perda de 

expressão facial 

20. Tremor de repouso 

Mão D 

0. Ausente 
1. Leve e infreqüente 
2. Leve na amplitude e persistente. Ou 

moderado na amplitude, mas presente 
intermitentemente 

3. Moderada amplitude e presente a maior 
parte do tempo 

4. Grande amplitude e presente a maior 
parte do tempo 

Face, lábios, queixo 

0. Ausente 
1. Leve e infreqüente 
2. Leve na amplitude e persistente. Ou 

moderado na amplitude, mas presente 
intermitentemente 

3. Moderada amplitude e presente a maior 
parte do tempo 

4. Grande amplitude e presente a maior 
parte do tempo 

       Pé D 

0. Ausente 
1. Leve e infreqüente 

Mão E 

0. Ausente 
1. Leve e infreqüente 



 

 
 

79

2. Leve na amplitude e persistente. Ou 
moderado na amplitude, mas presente 
intermitentemente 

3. Moderada amplitude e presente a maior 
parte do tempo 

4. Grande amplitude e presente a maior 
parte do tempo 

2. Leve na amplitude e persistente. Ou 
moderado na amplitude, mas presente 
intermitentemente 

3. Moderada amplitude e presente a maior 
parte do tempo 

4. Grande amplitude e presente a maior 
parte do tempo 

       Pé E 

0. Ausente 
1. Leve e infreqüente 
2. Leve na amplitude e persistente. Ou moderado na amplitude, mas presente intermitentemente
3. Moderada amplitude e presente a maior parte do tempo 
4. Grande amplitude e presente a maior parte do tempo 

21. Tremor de ação ou postural das mãos 

       Mão D 

0. Ausente 
1. Leve, presente com ação 
2. Moderado na amplitude, presente na 

ação 
3. Moderado na amplitude, postural e de 

ação 
4. Grande amplitude interfere com 

alimentação 

Mão E 

0. Ausente 
1. Leve, presente com ação 
2. Moderado na amplitude, presente na 

ação 
3. Moderado na amplitude, postural e de 

ação 
4. Grande amplitude interfere com 

alimentação 
22. Rigidez Pescoço  

       MMSS D 

0. Ausente 
1. Discreto ou somente com ativação 
2. Leve a moderada 
3. Acentuada, mas toda extensão do 

movimento realizada facilmente 
4. Grave, extensão do movimento realizada 

com dificuldade 

MMSS E 

0. Ausente 
1. Discreto ou somente com ativação 
2. Leve a moderada 
3. Acentuada, mas toda extensão do 

movimento realizada facilmente 
4. Grave, extensão do movimento realizada 

com dificuldade 
       MMII D 

0. Ausente 
1. Discreto ou somente com ativação 
2. Leve a moderada 
3. Acentuada, mas toda extensão do 

movimento realizada facilmente 
4. Grave, extensão do movimento realizada 

com dificuldade 

MMIIE 

0. Ausente 
1. Discreto ou somente com ativação 
2. Leve a moderada 
3. Acentuada, mas toda extensão do 

movimento realizada facilmente 
4. Grave, extensão do movimento realizada 

com dificuldade 
23. Finger Taps 

      Direito 

0. Normal 
1. Leve alentecimento e/ou redução na 

amplitude 
2. Moderado comprometimento. Fadiga 

definitiva e precoce. Pode ter 
interrupções no movimento ocasionais 

Esquerdo 

0. Normal 
1. Leve alentecimento e/ou redução na 

amplitude 
2. Moderado comprometimento. Fadiga 

definitiva e precoce. Pode ter 
interrupções no movimento ocasionais 
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3. Grave comprometimento. Freqüente 
hesitação em iniciar os movimentos 

4. Mal consegue executar o movimento 

3. Grave comprometimento. Freqüente 
hesitação em iniciar os movimentos 

4. Mal consegue executar o movimento 
24. Movimentos da mão 

      Direito 

0. Normal 
1. Leve alentecimento e/ou redução na 

amplitude 
2. Moderado comprometimento. Fadiga 

definitiva e precoce. Pode ter 
interrupções no movimento ocasionais 

3. Grave comprometimento. Freqüente 
hesitação em iniciar os movimentos 

4. Mal consegue executar o movimento 

Esquerdo 

0. Normal 
1. Leve alentecimento e/ou redução na 

amplitude 
2. Moderado comprometimento. Fadiga 

definitiva e precoce. Pode ter 
interrupções no movimento ocasionais 

3. Grave comprometimento. Freqüente 
hesitação em iniciar os movimentos 

4. Mal consegue executar o movimento 
25. Movimentos alternantes rápidos da mão 

      Direito 

0. Normal 
1. Leve alentecimento e/ou redução na 

amplitude 
2. Moderado comprometimento. Fadiga 

definitiva e precoce. Pode ter 
interrupções no movimento ocasionais 

3. Grave comprometimento. Freqüente 
hesitação em iniciar os movimentos 

4. Mal consegue executar o movimento 

Esquerdo 

0. Normal 
1. Leve alentecimento e/ou redução na 

amplitude 
2. Moderado comprometimento. Fadiga 

definitiva e precoce. Pode ter 
interrupções no movimento ocasionais 

3. Grave comprometimento. Freqüente 
hesitação em iniciar os movimentos 

4. Mal consegue executar o movimento 
26. Agilidade da perna 

      Direito 

0. Normal 
1. Leve alentecimento e/ou redução na 

amplitude 
2. Moderado comprometimento. Fadiga 

definitiva e precoce. Pode ter 
interrupções no movimento ocasionais 

3. Grave comprometimento. Freqüente 
hesitação em iniciar os movimentos 

4. Mal consegue executar o movimento 

Esquerdo 

0. Normal 
1. Leve alentecimento e/ou redução na 

amplitude 
2. Moderado comprometimento. Fadiga 

definitiva e precoce. Pode ter 
interrupções no movimento ocasionais 

3. Grave comprometimento. Freqüente 
hesitação em iniciar os movimentos 

4. Mal consegue executar o movimento 
27. Levantar de cadeiras 

0. Normal 
1. Lento, ou pode necessitar mais de uma 

tentativa 
2. Empurra a si mesmo pelos braços ou 

pelo assento 
3. Tende a cair para trás e pode precisar de 

várias tentativas, mas consegue levantar 
sem auxílio 

4. Incapaz de se levantar sem auxílio 

28. Postura 

0. Normal 
1. Discretamente inclinado, pode ser normal 

para pessoas idosas 
2. Definitivamente anormal, 

moderadamente inclinado, pode balançar 
para o lado 

3. Intensamente inclinado com cifose 
4. Flexão acentuada com extrema 

anormalidade da postura 
29. Marcha 

0. Normal 
1. Anda devagar, pode se arrastar com 

30. Estabilidade postural 

0. Normal 
1. Retropulsão, mas recupera sem ajuda 
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pequenos passos, sem festinação ou 
propulsão 

2. Anda com dificuldade, pouca ou 
nenhuma assistência, pouca festinação, 
passos pequenos ou propulsão 

3. Distúrbio grave, requer auxílio 
4. Não consegue andar 

2. Ausência de resposta postural, pode cair 
se não segurado pelo examinador 

3. Muito instável, tende a perder o 
equilíbrio espontaneamente 

4. Incapaz de ficar em pé sem auxílio 

31. Bradicinesia e hipocinesia corporal 

0. Nenhuma 
1. Mínima lentidão, pode ser normal 
2. Leve grau de lentidão e pobreza de movimentos que é difinitivamente anormal. 

Alternativamente, alguma redução de amplitude 
3. Moderada lentidão, pobreza ou pequena amplitude de movimentos 
4. Acentuada lentidão, pobreza ou pequena amplitude de movimentos 

PARTE IV: Complicações do tratamento (na última semana). 

A. Discinesias  

32. Duração  

0. Nenhuma 
1. 1 – 25% do dia 
2. 26 – 50% do dia 
3. 51 – 75% do dia 
4. 76 – 100% do dia 

33. Incapacitação 

0. Sem incapacitação 
1. Leve incapacitação 
2. Moderada incapacitação 
3. Grave incapacitação 
4. Completamente incapacitantes 

34. Discinesias dolorosas 

0. Sem discinesias dolorosas 
1. Discretas 
2. Moderadas 
3. Graves 
4. Acentuadas 

35. Distonia precoce da manhã 

0. Não 
1. Sim 

B. Flutuações clínicas 

36. Períodos “OFF” previsíveis 

0. Não 
1. Sim 

37. Períodos “OFF” imprevisíveis 

0. Não  
1. Sim 

38. Períodos “OFF” inesperados 

0. Não 
1. Sim 

39. Média de duração dos “OFF” 

0. Nenhuma 
1. 1 – 25% do dia 
2. 26 – 50% do dia 
3. 51 – 75% do dia 
4. 76 – 100% do dia 

C. Outras complicações 

40. Anorexia, náuseas ou vômitos 

0. Não 
1. Sim 

41. Distúrbios do sono 

0. Não 
1. Sim 

42. Hipotensão ortostática 

0. Não 
1. Sim 

PARTE V: Escala de Hoehn e Yahr modificada 

Estágio 0 – Sem sinais da doença 
Estágio 1 – Doença unilateral 
Estágio 1,5 – Doença unilateral com comprometimento axial 
Estágio 2 – Doença bilateral, sem comprometimento do equilíbrio 
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Estágio 2,5 – Doença bilateral leve, com recuperação no teste de retropulsão 
Estágio 3 – Doença bilateral leve a moderada, com alguma instabilidade postural, fisicamente 
independente 
Estágio 4 – Grave incapacidade, ainda capaz de andar ou ficar em pé sem apoio 
Estágio 5 – Necessita de apoio, limitado à cadeira de rodas 

PARTE VI: Escala de atividades cotidianas de Schwab and England 

• 100%-Completamente independente. hábil para fazer todas tarefas sem lentificação, 
dificuldade ou prejuízo  

• 90%-Completamente independente. hábil para fazer todas tarefas com alguma lentificação, 
dificuldade ou prejuízo Pode levar o tempo dobrado  

• 80%-Independente na maioria das tarefas. Leva o tempo dobrado para realizá-las. Consciente 
da dificuldade e lentificação  

• 70%-Não completamente independente. Mais dificuldades com algumas tarefas. 3 a 4 vezes 
mais tempo em algumas tarefas. Pode levar grande parte do tempo para algumas atividades.  

• 60%-Alguma dependência. Pode fazer a maioria das tarefas, mas muito lento e com muito 
esforço, erros, algumas impossíveis  

• 50%-mais dependente. Ajuda na metade das tarefas. Dificuldade com tudo. 
• 40%-Muito dependente. Pode precisar de assistência em todas as tarefas, mas faz algumas 

sozinho  
• 30%-Com algum esforço, consegue fazer algumas atividades sozinho. Muita ajuda é 

necessária.  
• 20%-Não faz atividades sozinho. Pode, com discreta ajuda, fazer algumas atividades sozinho.  
• 10%-Totalmente dependente.  
• 0%-Funções vegetativas como deglutição, função vesical e intestinal não estão funcionando.  
• Restrito a cama. 
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RESUMO 

 

Kanashiro AMK. Avaliação da função vestibular através da vertical visual subjetiva 

em pacientes com doença de Parkinson [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2009. 91p. 

 

Introdução: A instabilidade postural é uma manifestação tardia da doença de 

Parkinson (DP), sendo incapacitante e um fator de risco para quedas. O 

comprometimento das respostas posturais na DP é provavelmente a causa mais 

importante das quedas. Estas respostas posturais dependem de informações 

vestibulares, somatossensoriais e visuais, que são integradas nos núcleos da base, 

tronco cerebral e medula espinhal. Este estudo avalia um possível papel do sistema 

vestibular na fisiopatologia da instabilidade postural através da vertical visual 

subjetiva (VVS). A VVS avalia o julgamento da vertical gravitacional e é um teste 

sensível da função otolítica. Objetivo: Analisar a VVS em pacientes com DP e 

comparar com os controles normais; correlacionar a direção das inclinações da VVS 

e o lado de maior comprometimento da doença; correlacionar a VVS com as escalas 

Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS), Hoehn e Yahr (HY); 

determinar se as inclinações da VVS estão relacionadas à instabilidade postural. 

Métodos: Pacientes com DP foram submetidos a: exame neurológico completo; 

escalas UPDRS e HY; teste clínico para avaliação da instabilidade postural e o teste 

da VVS foi realizado em 45 pacientes e 45 controles normais. Resultados: As 

inclinações da VVS nos controles tiveram valores entre -2,7º a +2,4º, média +0,18º e 

DP = 1.17, e entre -6,4º a +5,6º, média -0,50º e DP = 2.89 nos pacientes. Não houve 

diferença das médias entre pacientes e controles, porém os pacientes tiveram 

variabilidade maior. A avaliação da variabilidade no grupo dos pacientes utilizou os 

valores absolutos de cada medida da VVS. As médias dos valores absolutos da VVS 

nos controles e pacientes foram 1,55º e 3,65º, respectivamente, sendo maiores nos 

pacientes (p<0,0001). Houve uma fraca correlação positiva entre os resultados da 

VVS a avaliação motora da escala UPDRS; razoável correlação positiva com a 

escala HY e uma boa correlação entre a VVS e a severidade da instabilidade 

postural. Conclusões: Os erros do julgamento da VVS foram significantemente 
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maiores em pacientes comparados aos controles.  Além disso, houve uma fraca 

correlação com as escalas UPDRS e Hoehn e Yahr, e boa correlação da VVS com a 

instabilidade postural. Estes resultados sugerem que as vias aferentes do sistema 

vestibular estão comprometidas nos pacientes com DP e poderiam estar envolvidas 

nos mecanismos que levam à instabilidade postural, indicando que a instabilidade 

postural não é um fenômeno exclusivamente motor. 

 

Descritores: Doença de Parkinson; vestíbulo do labirinto; testes de função vestibular; 

Percepção gravitacional; equilíbrio musculosquelético. 
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SUMMARY 

 

Kanashiro AMK. Vestibular function evaluation by subjective visual vertical in 

patients with Parkinson’s disease [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2009. 91p. 

 

Introduction: Postural instability is a late manifestation of Parkinson’s disease (PD). 

The impairment of postural responses on PD is probably the most important cause of 

falls. These postural responses depend on vestibular, somatossensorial and visual 

inputs, and they are integrated on basal ganglia, brainstem and spinal cord. By use of 

the subjective visual vertical (SVV), this study evaluates a possible role of the 

vestibular system on the physiopathology of postural instability. The SVV makes the 

judgment of gravitational vertical and is a specific test of otolith function. Objective: 

To analyze the SVV in patients with PD and to compare with normal controls; to 

correlate the direction of SVV-inclinations with the side of more impairment disease; 

to correlate the SVV with the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS), 

the Hoehn and Yahr (HY) scales, to determine if the inclination of SVV is related to 

the postural instability. Methods: Patients with idiopathic PD were submitted to: 

complete neurological examination; the scales UPDRS and HY; the clinical test to 

postural instability and the SVV test. The measurement of SVV was performed in 45 

patients and 45 normal controls. Results: The SVV-inclination ranged from -2.7º to 

+2.4º, mean 0.18º and SD = 1.17 in controls, and from -6.4º to +5.6º, mean -0.50º 

and SD = 2.89 in patients. There was no difference in mean between patients and 

controls, but patients had a greater deviation. The variability evaluation in patients 

group used absolute values of SVV. The means of absolute values of SVV in 

controls and patients were 1.55º and 3.65º, respectively, and were greater in patients 

(p < 0.0001). There was a weak correlation between SSV and scores in the motor 

evaluation of UPDRS scale. A reasonable correlation was found between SVV 

values and scores in the HY scale. There was a good correlation between SVV and 

severity of postural instability. Conclusions: The error of judgment of SVV was 

significantly increased in the patients compared to controls. Further, there was a 

weak correlation with UPDRS and HY scales, and a good correlation of SVV with 
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postural instability. These results suggest that the afferent pathways of vestibular 

system are impaired in patients with PD and could be involved in mechanisms 

underlying postural instability; so that, postural instability is not only a motor 

phenomemon.  

 

Descriptors: Parkinson disease; vestibule, labyrinth; vestibular function tests; gravity 

perception; musculoskeletal equilibrium. 

 

 


