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Resumo 
 
Cardoso EF Avaliação do tratamento de depressão em pacientes com 
doença de Parkinson através de Ressonância Magnética Funcional [tese]. 
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2008.153p. 
 
O circuito neuronal relacionado à depressão na doença de Parkinson (DP), assim 
como os efeitos da terapia antidepressiva nestes pacientes, não é bem 
estabelecido. Os métodos de neuroimagem podem levar ao melhor conhecimento 
da patogênese e também dos mecanismos de ação relacionados a um tipo 
específico de tratamento. Para avaliar as diferenças da atividade neuronal, 
comparamos 21 pacientes com DP e diagnóstico de depressão e 16 sem 
depressão através de ressonância magnética funcional (RMf) em uma tarefa 
cognitiva que inclui percepção emocional e escolha forçada com duas opções. 
Estes 21 pacientes deprimidos foram aleatorizados em dois grupos de tratamento 
por 4 semanas: estimulação magnética transcraniana (EMT) ativa sobre o córtex 
pré-frontal dorsolateral esquerdo ( 5 Hz EMT – 120% do limiar motor) com pílula 
placebo e EMT placebo com 20 mg diária de fluoxetina. Os pacientes foram 
submetidos a um experimento de RMf cujo paradigma foi relacionado a eventos 
apresentação visual de faces de conteúdo emocional. Os pacientes sem depressão 
realizaram RMf duas vezes (teste reteste) e os deprimidos quatro vezes (duas 
vezes antes e duas depois do tratamento). As imagens dos pacientes com DP e 
depressão demonstraram menor atividade no córtex pré-frontal medial quando 
comparados aos pacientes com DP sem depressão. Ambos os subgrupos de 
pacientes com DP e depressão apresentaram melhora significativa e similar dos 
sintomas da depressão. Após o tratamento com EMT ativa observou-se menor 
atividade do giro fusiforme esquerdo, do cerebelo e do córtex pré-frontal 
dorsolateral direito e maior atividade do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo e 
do cíngulo anterior nas imagens de RMf quando comparados àquelas antes do 
tratamento. Por outro lado a fluoxetina determinou aumento da atividade do córtex 
pré-motor direito e do córtex pré-frontal medial direito em imagens de RMf 
realizadas após o tratamento. Observou-se efeito de interação entre os grupos 
(tempo (pré x pós) versus tipo de tratamento (fluoxetina x EMT)) no córtex pré-
frontal medial esquerdo sendo maior o aumento no grupo tratado com EMT. Nossos 
achados mostraram: 1) padrão diferente de atividade cerebral em pacientes com 
DP com e sem depressão; 2)  efeitos antidepressivos da EMT e da fluoxetina foram 
semelhantes e significativos;e 3) em pacientes com DP e depressão os efeitos da 
EMT e fluoxetina são associados a diferentes mudanças da atividade cerebral, e 
em ambos as áreas encontradas são parte da rede neural relacionada à depressão. 
 



 

Summary 
 
Cardoso EF Evaluation of depression treatment in Parkinson’s disease 
patients with functional magnetic resonance [thesis]. São Paulo: “Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2008. 153p. 
 
The neural circuitry underlying depression in patients with Parkinson’s disease (PD) 
is unknown, let alone the treatment effects of antidepressant therapy. Neuroimaging 
methods can give insights into the pathogenesis of depression and also in the 
mechanisms of action related to specific treatment choice. In order to evaluate 
differences between PD patients with and without concomitant depression we 
studied 21 patients with PD and depression and 16 PD patients without depression 
using fMRI. All patients were examined using an event-related fMRI paradigm based 
on visual presentation of faces with emotional content in a two options forced choice 
task. Furthermore the twenty-one PD depressed patients were randomized in two 
active treatment groups for 4 weeks: active rTMS over left dorsolateral prefrontal 
cortex (5 Hz rTMS - 120% motor threshold) with placebo pill and sham rTMS with 
fluoxetine 20 mg/day. Event-related fMRI with emotional stimuli was performed 
before and after treatment - in two sessions (test and re-test) at each time point. The 
same test-retest approach was adopted in the group of non-depressed PD patients. 
The analysis showed significant differences between depressed and non-depressed 
PD patients in the medial pre-frontal cortex, with reduced activation as detected by 
BOLD effect in the later group. The two groups of depressed PD patients showed a 
had a significant treatment effect, and with similar mood improvement. After rTMS 
treatment, there were brain activity decreases in left fusiform gyrus, cerebellum and 
right dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) and brain activity increases in left 
DLPFC and anterior cingulate gyrus as compared to baseline. In contrast, after 
fluoxetine treatment, there was brain activity increases in right premotor and right 
medial prefrontal cortex. There was a significant interaction effect between groups 
versus time in the left medial prefrontal cortex, suggesting that the activity in this 
area changed differently in the two treatment groups. Our findings show that medial 
prefrontal cortex is a critical area in the depression neural circuitry in PD. 
Antidepressant effects of rTMS and fluoxetine in PD are associated with changes in 
different areas of the depression-related neural network. 
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Introdução 

 

Descrita por James Parkinson há mais de 180 anos, a doença que 

leva seu nome é caracterizada clinicamente por tremor em repouso, rigidez, 

bradicinesia, distúrbio de marcha e instabilidade postural.  Estima-se que 

aproximadamente um milhão de pessoas nos Estados Unidos sejam 

acometidas pela doença.  Como a idade é o principal fator de risco para seu 

desenvolvimento, espera-se que sua prevalência venha a crescer com 

aumento da expectativa de vida da população. 1, 2 

Os sintomas motores podem ser efetivamente controlados através 

de agonistas dopaminérgicos por um período de 5 a 10 anos. A partir de 

então, a maioria dos pacientes desenvolvem efeitos adversos na forma de 

discinesia e flutuações da resposta motora e em fases mais tardias ocorre o 

desenvolvimento de demência, disfunção autonômica e instabilidade 

postural que não mais respondem à terapia.  

Já na descrição da DP em 1870, depressão (descrita como 

"melancolia") era um dos sintomas caracterizados na doença. A depressão é 

a doença psiquiátrica mais freqüente em pacientes com Doença de 

Parkinson (DP) com grande impacto na qualidade de vida destes pacientes 3, 

4. A Pesquisa Global da Doença de Parkinson conduzida pela Organização 

Mundial de Saúde, encontrou uma prevalência de 50% de depressão nos 

pacientes com DP avaliada pela escala de depressão de Beck. Apesar da 

porcentagem de 50% dos pacientes com depressão, apenas 2% dos 

pacientes estavam cientes desse problema. 5 
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Existem algumas características especiais que diferenciam a 

depressão nos pacientes com DP e pacientes com depressão maior. Os 

primeiros, geralmente, não apresentam idéias suicidas, sensação de culpa 

ou variação diurna. Enquanto que ansiedade, irritação, fadiga, cefaléia, 

insônia e anorexia são características comuns aos dois grupos.  

Muitas vezes a depressão precede o aparecimento dos sintomas 

motores nos pacientes com DP sugerindo que as alterações degenerativas 

encontradas nestes pacientes possam estar relacionadas à gênese da 

depressão, achado este que também justificaria sua maior prevalência. 4, 6 

O arsenal terapêutico para tratamento da depressão baseia-se no 

modelo de monoaminas descrito há cerca de 50 anos quando se observou 

que uma droga utilizada para o tratamento da tuberculose (Isoproniazida) 

melhorou os sintomas de depressão. Nesta mesma época também foi 

notado que a imipramina tinha propriedades antidepressivas. O 

desenvolvimento de novas drogas sempre teve foco neste modelo e apesar 

dos avanços obtidos, os novos antidepressivos não são mais eficazes no 

tratamento da depressão, embora apresentem menor número de efeitos 

colaterais. 7 

Uma alternativa proposta para o tratamento da depressão, sem os 

efeitos colaterais e de interação medicamentosa dos antidepressivos, é a 

estimulação magnética transcraniana (EMT) 8. 

No início dos anos 90, pesquisadores, baseados em estudos de 

neuroimagem cujos resultados mostravam que na depressão há um menor 

metabolismo no córtex pré frontal dorsolateral esquerdo, testaram se a 
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estimulação desta área através da EMT e normalização de sua função 

poderiam tratar a depressão. Estes pesquisadores tiveram bons resultados.  

Em geral os pacientes com DP recebem uma série de medicações 

tanto para própria DP como para outras doenças altamente prevalentes na 

população idosa (como hipertensão e diabetes, por exemplo) o que tornaria 

a EMT uma alternativa importante. Embora haja indícios de que a EMT seja 

efetiva no tratamento da depressão na DP 8, 9 pouco é conhecido sobre os 

seus mecanismos de ação.   

Pacientes deprimidos apresentam um distúrbio no processamento dos 

estímulos congruentes com seu humor, de tal forma que eventos com 

valência emocional positiva ou neutra tendem a ser percebidos como 

estímulos negativos10. Em particular, pacientes deprimidos demonstram uma 

menor habilidade em diferenciar expressões faciais tristes e felizes. 11 

A percepção de faces é uma tarefa fundamental na vida diária e tem 

um importante papel nas interações sociais. Evidências de estudos 

neurofisiológicos demonstram que a percepção de faces é mediada por um 

sistema especializado no cérebro humano 12, 13.  Este sistema modifica sua 

atividade após o tratamento da depressão. 14 

Dentro deste cenário, nós utilizamos a ressonância magnética 

funcional para investigar a repostas induzidas por faces com diferentes 

valências emocionais em pacientes com DP antes e após a depressão ter 

sido tratada com EMT e fluoxetina. 
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OBJETIVOS: 

 

1. Avaliar os correlatos neurais da ressonância magnética 

funcional na percepção de faces com valência emocional em pacientes 

com doença de Parkinson com e sem depressão 

 

2. Comparar os correlatos neurais detectados pela ressonância 

magnética funcional na percepção de faces com valência emocional em 

pacientes com doença de Parkinson e depressão antes e após o 

tratamento com fluoxetina. 

 

3. Comparar os correlatos neurais detectados pela ressonância 

magnética funcional na percepção de faces com valência emocional em 

pacientes com doença de Parkinson e depressão antes e após o 

tratamento com EMT. 

 

4. Avaliar diferenças da mudança da atividade das áreas 

cerebrais detectadas através da ressonância magnética funcional 

comparando pacientes pacientes com doença de Parkinson e depressão 

tratados com fluoxetina àqueles tratados com EMT.  
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3.1 Doença de Parkinson  
 

A Doença de Parkinson é uma enfermidade neurodegenerativa de 

etiologia desconhecida e multifatorial de prevalência mundial acometendo 

1% dos indivíduos acima dos 60 anos 15. 

Os achados patológicos subjacentes à doença mostram a 

degeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância negra pars 

compacta que se projetam para o striatum. As características clínicas da DP 

terão início quando 80% da dopamina estriatal e 50 % dos neurônios da 

substância negra são perdidos 16. A presença de corpúsculos de Lewy no 

interior dos neurônios é o achado mais característico. Estes corpúsculos não 

estão confinados a substância negra e podem ser observados no córtex, 

amígdala, lócus ceruleus, núcleo dorsal do vago e em outras áreas17. 

O diagnóstico definitivo da Doença de Parkinson só é possível na 

autópsia com a demonstração dos corpúsculos de Lewy. O diagnóstico 

clínico e presuntivo é baseado nos sintomas motores caracterizados por 

bradicinesia (lentidão da iniciação de movimentos voluntários com a 

progressiva redução na velocidade e amplitude em ações repetitivas), 

instabilidade postural (não causada por disfunção: visual primária, vestibular, 

cerebelar, ou propriocepção), rigidez e tremores (tipicamente de repouso e 

com freqüência entre 4 a 6 Hz) (anexo 4).  
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A etiopatogenia da Doença de Parkinson persiste desconhecida, 

devendo ser resultado de múltiplos fatores agindo em conjunto como idade, 

exposição ambiental e predisposição genética. 18 

A idade constitui o principal fator de risco para esta doença, tendo 

sido demonstrado, em estudos de autópsia, redução progressiva da 

substância negra pars compacta com o envelhecimento 19. Além disto, os 

corpúsculos de Lewy são relatados em até 16 % dos cérebros de pacientes 

idosos em autópsias17. 

Fatores ambientais também têm sido implicados na etiopatogenia da 

doença. Em 1983, Langston et al. relataram uma série de pacientes que 

desenvolveram parkinsonismo (sintomas análogos ao da Doença de 

Parkinson) após a exposição ao 1-metil-4-phenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina 

(MPTP) 20. Esta droga cruza livremente a barreira hematoencefálica e é 

convertida para MMP+ nos astrócitos 21. MMP+ é seletivamente captado pelas 

células dopaminérgicas onde inibem o complexo 1 da cadeia respiratória na 

mitocôndria lesando seletivamente os neurônios dopaminérgicos (82). O 

MPTP é o único agente ambiental que foi claramente ligado à gênese de 

parkinsonismo. 

Acredita-se que alguns compostos químicos tais como pesticidas, 

podem contribuir para o desenvolvimento da Doença de Parkinson 22. Um 

dado interessante é que certas exposições ambientais parecem reduzir a 

chance de o indivíduo desenvolver a doença tais como: o hábito de fumar 23 

e a ingestão de cafeína 24, embora os substratos fisiológicos para esta 

redução do risco sejam desconhecidas.  
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Os fatores genéticos também contribuem para a susceptibilidade 

individual de desenvolver a doença. Em familiares de primeiro grau dos 

pacientes há um risco levemente maior para o desenvolvimento da doença 

25. Embora a maioria dos pacientes com DP não apresente história familiar, 

muito do que conhecemos hoje sobre a etiopatogenia da DP deriva dos 

estudos em pacientes com formas genéticas. Estas formas são raras e em 

sua maior parte têm início precoce dos sintomas. Apenas 15 % têm um 

parente de primeiro grau acometido sem um padrão claro de herança. 

Estudos com gêmeos monozigóticos também não mostraram maior 

concordância da doença. 26-28 

O primeiro gene isolado como responsável pela forma familiar da 

doença foi identificado em uma família italiana e codificava uma forma 

anômala da proteína chamada alfa-sinucleína. Este gene foi denominado 

como PARK129. Meses após a descrição deste gene, se identificou nas 

formas esporádicas da DP, que a alfa-sinucleína era o principal constituinte 

dos corpúsculos de Lewy 30.  

A função da alfa-sinucleína ainda não é bem estabelecida, mas 

acredita-se que ela tenha um papel na regulação da síntese da dopamina, 

agindo para reduzir a atividade da tirosina-hidroxilase.  Desta forma, 

acredita-se que caso haja redução da alfa-sinucleína solúvel pela redução 

de expressão ou agregação, haveria um aumento na síntese de dopamina e 

consequentemente aumentar seus metabólitos reativos. Isto de certa forma 

explicaria o acometimento preferencial das vias dopaminérgicas na DP 31.  
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O segundo gene a ser identificado foi caracterizado em uma forma 

autonômica recessiva da doença e foi denominado PARK 2. Várias 

mutações deste gene foram descritas 32, e estima-se que suas mutações 

poderiam ser responsáveis por até 50 % das formas precoces e juvenis da 

DP33. Nesta forma há uma perda dos neurônios da substância negra e locus 

cereruleus, mas tipicamente sem a deposição de corpúsculos de Lewy. Este 

gene codifica uma proteína denominada parkina 34 que desempenha um 

papel de ligase dentro do sistema ubiquitina 35 em que a ligação entre a alfa-

sinucleína e a ubiquitina é catalisada pela parkina 36. Este gene suporta a 

hipótese de que a falência do sistema ubiquitina-proteasomal é o 

denominador comum na patogênese da DP. O sistema ubiquitina-

proteasomal é responsável em situações fisiológicas da degradação de 

proteínas. O mau funcionamento do sistema ubiquitina-proteasomal leva ao 

acúmulo de proteínas intracelulares em especial da alfa-sinucleína. A 

agregação das moléculas de alfa-sinucleína parece ser um fator crítico para 

degeneração dos neurônios dopaminérgicos37, entretanto os precisos 

mecanismos pelos quais estes agregados protéicos levam a morte celular 

ainda precisam ser determinados. 

Outros genes foram identificados também dando suporte a esta 

teoria. O terceiro gene ligado à doença (PARK 5) codifica a ubiquitina 

hidroxilase, uma proteína cuja função enzimática é hidroxilação das 

moléculas das ligações das moléculas de ubiquitina provendo os 

monômeros necessários que se ligarão as proteínas anormais para 

degradação. 
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O quarto gene (PARK 7) determina uma forma autonômica recessiva 

de início precoce da DP 38. O gene codifica a proteína DJ1 cuja função não é 

bem estabelecida, mas acredita-se possa estar relacionada ao stress 

oxidativo. 

O quinto gene (PARK 6) foi associada à mutações do PINK1, cuja 

proteína codificada se encontra localizada na mitocôndria e pode ter um 

papel protetor dentro do stress oxidativo 39. 

A disfunção do complexo 1 da mitocôndria pode levar a maior 

produção de radicais livres que leva a oxidação de proteínas intracelulares, 

por outro lado determina menor produção de energia necessária para a 

degradação de proteínas. Portanto a lesão mitocondrial, a deficiência do 

complexo 1, o stress oxidativo e a excitotoxicidade não são inconsistentes 

com a hipótese de disfunção do sistema ubiquitina-proteasomal na DP. 
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Figura 01 – Fisiologia do sistema Ubiquitina responsável pela degradação de 
proteínas anômalas dentro da célula. A disfunção deste sistema acaba 
levando ao acúmulo de proteínas intracelulares que por um mecanismo 
ainda não bem estabelecido determina a morte celular. (modificado de Sami 
et. al.15) 
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3.2 Sistemas Dopaminérgicos  

Tendo em vista a etiopatogenia e os achados anátomo-patológicos a 

alteração predominante na DP é a degeneração dos neurônios 

dopaminérgicos. A dopamina é um neurotransmissor envolvido no controle 

das funções motoras, cognitivas e emocionais 40. Os principais sistemas 

dopaminérgicos são as vias: nigroestriatal, mesolímbica, mesocortical e 

túbero-infundibular 41.  

 

Via Nigroestriatal 

 

Na via nigroestriatal, a dopamina é sintetizada em neurônios da pars 

compacta substância negra mesencefálica e armazenada em vesículas no 

terminal pré-sináptico de axônios que se encontram no corpo estriado 41.  

A degeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância pars 

compacta leva a disfunção do estriado que por duas vias distintas (direta e 

indireta) determinam um aumento da atividade do globo pálido interno e da 

pars reticulata da substância negra. Em função disto há uma redução da 

atividade dos núcleos motores do tálamo e do tronco cerebral que por sua 

vez diminuem a excitabilidade do córtex cerebral. (Figura 02) 1, 2  

Os achados de neuroimagem funcional também dão suporte ao 

modelo de sintomas acima proposto. Nestes estudos se observou uma 

menor atividade da área suplementar motora que é restaurada através da 

terapêutica dopaminérgica, palidotomia ventral póstero-lateral ou da 

estimulação do núcleo subtalâmico 42-45. Estudos com PET também 
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demonstraram uma maior atividade basal do estriado e globo pálido que 

estão correlacionados com o grau de bradicinesia 46, 47. 

Através de técnicas recentes de neuroimagem molecular é possível 

estudar o cérebro dos pacientes, e observar onde a degeneração 

progressiva destas vias está correlacionada com a piora dos sintomas 

motores. O transportador de dopamina é um receptor do terminal pré-

sináptico e principal responsável pela recaptação da dopamina da fenda. 

Drogas como a cocaína e o agem neste receptor inibindo sua recaptação. O 

TRODAT (do inglês, “tropane dopamine transporter”) é um complexo cuja 

estrutura molecular é semelhante a da cocaína com parte de sua permitindo 

a ligação com um elemento radioativo permitindo desta forma através da 

tomografia por emissão de fóton único (SPECT) demonstrar a distribuição 

dos receptores dopaminérgicos 48.  

Ming et. al. em um estudo realizado no Brasil, demonstraram que há 

uma redução significativa da densidade do transportador de dopamina no 

estriado bilateralmente em pacientes com DP quando comparados a 

voluntários sadios. Além disto, a estratificação dos pacientes de acordo com 

a escala de Hoehn e Yahr (HY - anexo 1) demonstrou concentração 

progressivamente menor nos pacientes mais graves correlacionando a piora 

da evolução clínica à degeneração das vias dopaminérgicas. O início dos 

sintomas da doença ocorre quando há uma redução entre 40 e 60 % na 

captação do radiofármaco e com a evolução da doença atinge até 90 % 49.  

Este grupo também demonstrou que em pacientes com a forma 

precoce da doença ocorre uma perda maior de neurônios dopaminérgicos 
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para o mesmo grau de acometimento motor 50. Os mecanismos 

compensatórios dos sistemas motores e a maior plasticidade neuronal 

devem ser mais eficazes nos indivíduos jovens, sendo necessária maior 

perda neuronal para equivalência de sintomas. 

 

Via Mesocortical e Mesolímbica 

 

A existência de áreas no cérebro responsáveis por recompensa e 

prazer foi inicialmente sugerida através dos estudos em ratos na década de 

50 realizados por Olds e Milner. A estimulação do hipotálamo lateral 

condicionava o comportamento dos ratos de forma que eles buscassem 

ativamente esta estimulação 51. A estimulação elétrica de áreas cerebrais 

relacionadas à recompensa se tornou uma ferramenta fundamental para 

identificar áreas responsáveis pela motivação e recompensa. Posteriormente 

a estimulação com injeção de drogas nestas áreas pode caracterizar 

bioquimicamente o sistema 52. Desta forma o conhecimento integrado 

gerado por estas duas ferramentas possibilitou o seu conhecimento 

anatômico e neuroquímico.  

A convergência dos achados anatômicos e neuroquímicos 

demonstrarou que o sistema dopaminérgico mesolímbico, em especial a via 

entre a área tegmentar ventral e o núcleo accumbens, tem um papel 

fundamental dentro do sistema de recompensa do cérebro.   

Inúmeras drogas agonistas dopaminérgicas têm ação 

recompensadora quando injetadas no núcleo accumbens e determinam 
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mudanças de comportamento nos animais de experimentação como a  auto-

injeção e preferência de posição. A injeção de anfetamina, um inibidor do 

transportador de dopamina, que determina auto-injeção53, preferência de 

posição 54 e a aumenta os efeitos da estimulação elétrica no hipotálamo 

lateral 55. 

Através da injeção de outras drogas foi possível determinar como esta 

via é modulada. A injeção de drogas colinérgicas na área tegmentar ventral 

como o carbacol, um agonista nicotínico, e a neostigmina, um inibidor da 

acetilcolinesterase, também são recompensadoras e auto administradas na 

área tegmentar ventral 56. Acredita-se que a estimulação do hipotálamo 

lateral seja mediada através de mecanismos colinérgicos 57.  A estimulação 

do hipotálamo lateral através de conexões pelo do fasículo prosencefálico 

medial com o núcleo do pedúnculo pontino e do núcleo do tegmento látero 

dorsal da ponte, determinará indiretamente a liberação de acetilcolina na 

área tegmentar ventral 52. 

As projeções glutamatérgicas do córtex pré-frontal medial para a área 

tegmentar ventral também tem importante papel na modulação desta via. A 

estimulação do córtex pré-frontal determina excitação dos neurônios da área 

tegmentar ventral.  E a injeção de antagonistas glutamatérgicos também 

determina recompensa quando injetados no núcleo accumbens por reduzir o 

disparo dos neurônios gabaérgicos do estriado.  

Desta forma postulou-se o modelo atual de como o sistema de 

recompensa do cérebro age. Os neurônios espinhosos médios do núcleo 

accumbens são a via final comum de saída do sistema, cuja inibição 
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desencadeia o fenômeno de recompensa. Sua função é modulada através 

por mecanismos dopaminérgicos inibitórios proveninentes da área tegmentar 

ventral (ATV). A ATV, por sua vez, é modulada por mecanismos colinérgicos 

de núcleos do tronco cerebral e glutamatérgicos do córtex pré-frontal. Ainda 

não está claro se todos ou apenas uma parte dos neurônios espinhosos 

médios do núcleo accumbens contribui para a função de recompensa. 52 

 
Figura 02 - Representação das vias dopaminérgicas mesolímbicas (em 
cérebro de rato) mostrando as relações anatômicas entre a substância 
negra, a área tegmentar ventral, os núcleos do tegmento pontino, o núcleo 
accumbens,e o córtex pré-frontal medial. Estas foram as principais áreas 
responsáveis pelo sistema de recompensa do cérebro. (modificado de Wise 
et. al. 52) 
 

 
 
 
 

Ellison Fernando Cardoso                                             Sistemas Dopaminérgicos 



Avaliação do tratamento de depressão em pacientes com DP através de RMf       18 
 

Sistema túbero-infundibular  
 

 

O sistema túbero-infundibular tem um papel importante na regulação 

do eixo hipotálamo-hipofisário 58 onde modula principalmente a secreção e 

proliferação das células produtoras de prolactina, através de receptores D2.59 

O hipotálamo exerce uma inibição constante da produção de prolactina, 

sendo observado aumento da produção de prolactina através do bloqueio 

dopaminérgico. 

Há indícios que na DP o funcionamento do sistema dopaminérgico 

túbero-infundibular também esteja alterado. Embora o nível sérico de 

prolactina em pacientes com DP seja normal, estudos com provas funcionais 

demonstram alterações deste sistema. Pacientes com DP e controles sadios 

foram comparados com um teste de administração de TSH (hormônio 

tireostimulante – que estimula a produção de prolactina) após a terem 

recebido bromocriptina (um agonista dopaminérgico que inibe a secreção de 

prolactina). O objetivo deste teste é avaliar o aumento da produção de 

prolactina em uma situação onde sua produção está parcialmente inibida. A 

injeção do TSH determinou um aumento da secreção de prolactina menor 

em pacientes com DP do que em controles sadios 60, 61. No grupo de 

pacientes com parkinson juvenil o aumento da secreção de prolactina foi 

ainda menor 62. 

Ainda que de forma sub-clínica observamos na DP disfunção desta 

via dopaminérgica. Este achado dá suporte de que na DP ocorra uma 

degeneração global das vias dopaminérgicas. Os mecanismos envolvidos na 
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degeneração preferencial de vias motoras ainda necessitam ser melhor 

esclarecidos.  
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3.3 Depressão na Doença de Parkinson 
  

Depressão é a comorbidade psiquiátrica mais prevalente na Doença 

de Parkinson (DP) com grande impacto na qualidade de vida 3, 4. A Pesquisa 

Global da Doença de Parkinson conduzida pela Organização Mundial de 

Saúde, encontrou prevalência de depressão em 50% dos pacientes com DP 

e apesar desta alta prevalência, apenas 2% dos pacientes estavam cientes 

do seu problema. 5 

Algumas peculiaridades destes pacientes sugerem que as alterações 

degenerativas próprias da DP possam estar relacionadas à gênese da 

depressão, fato que também justificaria sua maior prevalência. 4, 6 

As características clínicas da depressão na DP apresentam algumas 

diferenças em relação à depressão na população geral 63. Os primeiros, 

geralmente, não apresentam idéias suicidas, sensação de culpa ou variação 

diurna. Na doença de PD ao contrário da população geral, a depressão tem 

prevalência similar em ambos os sexos 64. Há maior prevalência de 

depressão na DP, nos pacientes com predomínio dos sintomas de rigidez / 

bradicinesia do que naqueles com predomínio de tremor 65. 

 Muitos dos sintomas de depressão se sobrepõem aos da própria DP, 

dificultando o diagnóstico da depressão. Pacientes com DP avançada em 

geral tem distúrbios do sono, cansaço, retardo psicomotor, dificuldade de 

concentração e diminuição da libido. Além disto, a própria expressão facial 

do paciente com DP tem aspecto melancólico.   

Uma das mais importantes características clínicas da depressão 

maior é a anedonia sendo necessária e muitas vezes suficiente para seu 
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diagnóstico. Este sintoma é caracterizado pela perda do prazer em 

atividades ou estímulos que outrora eram prazerosos 66. 

Os progressos obtidos com os estudos de neuroimagem funcional 

estão ajudando a desvendar as vias neuronais que participam do sistema de 

recompensa do cérebro humano. Este sistema é importante no estudo de 

pacientes com depressão porque é provável que seu funcionamento esteja 

prejudicado, na medida em que sintomas de anedonia estão diretamente 

relacionados à falta de resposta positiva de um sistema de recompensa. 

Assim, este sistema é responsável pela sensação de prazer relacionada aos 

estímulos e atividades do dia a dia das pessoas de forma a orientar o 

comportamento. Em relação aos mecanismos neurotransmissores, 

evidências da literatura mostram que nos indivíduos normais a resposta 

eufórica induzida pela administração de dextro-anfetamina é correlacionada 

à liberação de dopamina no estriado ventral 67. Desta forma, o estriado 

ventral deve ser parte do sistema de recompensa. Além disto, estudos de 

RMf demonstraram a participação do estriado ventral em tarefas que foram 

recompensadas monetariamente 68, 69, em ouvir músicas agradáveis 70 e 

ainda em ver belas faces 71. 

Com a degeneração progressiva das vias dopaminérgicas na DP, as 

vias dopaminérgicas mesolímbicas também são acometidas 72, 73, fato que 

levaria a disfunção do sistema de recompensa do cérebro e possivelmente 

explicaria a anedonia e a depressão altamente prevalentes na DP. Portanto, 

dentro deste modelo, a depressão na DP não seria apenas reacional aos 
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déficits neurológicos e a própria condição da doença, mas sim, decorrente 

dos processos neuro-degenerativos subjacentes à doença 74, 75. 

Alguns estudos suportam este modelo para gênese da depressão na 

do DP. Pacientes com DP e depressão não apresentam uma resposta 

eufórica após a administração de metilfenidato. O efeito produzido por deste 

fármaco depende da integridade do sistema dopaminérgico mesolímbico 

sugerindo que a degeneração destas vias está presente em pacientes com 

depressão e DP 76.  

Outro estudo que corrobora a degeneração deste sistema foi 

realizado por Remy et al. Pacientes acometidos pela DP com e sem 

depressão foram avaliados através de um estudo de tomografia por emissão 

de pósitrons com o marcador [11C]RTI-31. Este marcador se liga 

especificamente aos transportadores pré-sinapticos de noradrenalina e 

dopamina. Observou-se significativa redução da ligação do radio fármaco no 

locus coeruleus e em uma série de regiões do sistema límbico incluindo o 

cíngulo anterior, o tálamo, a amígdala e o estriado ventral.  Ainda, as escalas 

de ansiedade foram inversamente correlacionadas ao potencial de ligação 

com a maior parte destas áreas, e que a apatia foi inversa e especificamente 

correlacionada a ligação do rádio fármaco no estriado ventral. 77 Weintraub 

et al. também demonstraram a correlação entre os sintomas de depressão e 

a ligação do rádio fármaco ao transportador dopaminérgico realizado em 

SPECT com TRODAT 78. 

O modelo atual da etiopatogenia da depressão em indivíduos sem 

outras doenças tem foco nas interações entre o córtex préfrontal, cíngulo, 
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hipocampo e tálamo e amígdala 79. Dentro deste modelo, diversos fatores 

interagiriam de forma que na gênese da depressão haveria uma mudança da 

conectividade entre as áreas do cérebro. O uso de antidepressivos, através 

do aumento da concentração de monoaminas na fenda sináptica, 

principalmente a serotonina, desencadearia uma cascata bioquímica no 

interior da célula que aumentaria a produção de fatores neurotróficos, levaria 

a um maior turn over celular e por fim determinaria o restabelecimento da 

conectividade sináptica entre as áreas do cérebro 7, 80.  

Estudos recentes mostram que também há alterações do sistema 

dopaminérgico na depressão em indivíduos sem co-morbidades. Uma das 

características clínicas da depressão é a lentificação dos movimentos. Em 

um estudo com pacientes deprimidos com lentificação motora através de 

[11C]raclopride demonstrou uma correlação entre a maior lentificação e a 

menor concentração de dopamina na fenda sináptica, sugerindo que estes 

pacientes apresentam disfunção na transmissão dopaminérgica. 

A amígdala é uma área importante na modulação da resposta 

emocional e estudos de neuroimagem mostram que na depressão maior há 

uma hiperatividadade da amígdala na percepção de faces com valência 

emocional negativa que se normaliza após o tratamento 14, 81. A atividade da 

amígdala é facilitada pela transmissão dopaminérgica, provavelmente devido 

à inibição de interneurônios gabaérgicos 82. Harding et. al compararam 

pacientes com DP e controles normais e também compararam os pacientes 

com DP antes e após a ingestão de levodopa. Estes autores demonstraram 

que a amígdala apresentou maior atividade nos controles e a terapia com 

Ellison Fernando Cardoso                                   Depressão na Doença de Parkinson 



Avaliação do tratamento de depressão em pacientes com DP através de RMf       24 
 

levodopa restaurou parcialmente sua função nos pacientes com DP. A 

amígdala apresenta ainda alterações degenerativas da própria DP, onde 

foram identificados corpúsculos de Lewy principamente no núcleo 

basolateral 83. Estes dados sugerem que a depressão na DP envolva um 

circuito diferente da depressão maior, em que a atividade da amígdala está 

reduzida. 

Mayberg e Solomon, baseados em achados de SPECT, propuseram 

um modelo para a fisiopatologia da depressão na DP. A degeneração dos 

neurônios dopaminérgicos da via mesolímbica determinaria uma disfunção 

nas áreas para as quais se projetam (o córtex órbitofrontal e préfrontal 

medial) que secundariamente afetariam os neurônios monoaminérgicos do 

núcleo dorsal da rafe e do locus ceruleus 84, desta forma também afetando o 

sistema serotoninérgico. 

Clinicamente também se observam variações de humor entre os  

períodos “ON” e “OFF” nos pacientes com DP. Acredita-se que estas 

variações do humor sejam decorrentes da modificação da atividade das vias 

dopaminérgicas mesolímbicas com a terapêutica, da mesma forma que 

ocorre com os sintomas motores. Para avaliar estas diferenças foi realizado 

um estudo com PET que comparou o fluxo sanguíneo regional cerebral 

(rCBF) em pacientes com flutuações do humor e sem flutuações do humor, 

emparelhados em relação à gravidade dos sintomas da DP 85. Estes 

pacientes foram submetidos a dois exames: antes e após a ingestão de 

levodopa. Os achados mostraram que a comparação das diferenças entre 

rCBF detectadas nos períodos antes e depois da administração da levodopa, 
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foram maiores no grupo com flutuações no cíngulo posterior e no giro frontal 

médio, ou seja, no grupo com flutuações a levodopa induziu maior aumento 

da atividade do cíngulo posterior e do giro frontal médio. Baseados em 

estudos que demonstraram a hipoatividade do núcleo caudado, do cíngulo 

anterior e do córtex órbito-frontal 84, 86 em pacientes com DP e depressão, os 

autores especulam que distúrbios da inervação dopaminérgicas podem 

produzir seus efeitos através do cíngulo posterior, uma área fortemente 

ligada à modulação do humor e amplamente conectada as regiões acima 

descritas. 

O agonista dopaminérgico pramipexole mostrou ser eficaz no 

tratamento da depressão na DP. O pramipexole foi apresentou taxas de 

remissão maiores que o tratamento com sertralina, com melhora da função 

motora 87, 88. 

Outros sistemas neuronais, ainda pouco conhecidos, podem contribuir 

para a gênese da depressão na DP. O sistema canabinóide desempenha um 

papel modulatório do sistema monoaminérgico. O receptor canabinóide 

(CB1) é expresso nos neurônios do estriado. Estes receptores estão 

acoplados a atividade da proteína G assim como os receptores 

dopaminérgicos D2, sugerindo uma convergência da atividade. Os 

receptores D1 estão acoplados a adenilato-ciclase com aumento do cAMP 

intracelular. Um estudo recente correlacionou mudanças genéticas do 

receptor canabinóide (CNR1) a prevalência da depressão da DP. Avaliou-se 

o polimorfismo do triplet (AAT)n na extremidade 3’ deste gene varia em 

número de repetições. A presença de alelos longos determina um formato 
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em Z do DNA que dificultam a transcrição do gene e, portanto, sua 

expressão é inversamente proporcional ao número de repetições.  O alelo 

com longas repetições (acima de 5) foi considerado  um fator de proteção na 

gênese da depressão na DP 89. 

Os achados descritos favorecem a possibilidade que a depressão na 

DP seja realmente decorrente do processo degenerativo subjacente à 

doença e não apenas reacionais aos déficits neurológicos com fisiopatologia 

distinta da depressão maior. Além disto, permitem que a depressão na DP 

seja vista como um modelo para o estudo de como o déficit dopaminérgico 

pode contribuir para gênese da depressão em indivíduos saudáveis.  
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3.4 Percepção de Faces e de estímulos Emocionais 

 

A percepção de faces é provavelmente a mais desenvolvida 

habilidade perceptual nos seres humanos e tem um papel crítico nas 

interações sociais. Os primeiros relatos de que havia um sistema específico 

para percepção de faces vieram de estudos de pacientes com 

prosopagnosia. Estes pacientes apresentavam um déficit seletivo no 

reconhecimento de faces familiares, entretanto sua habilidade em 

reconhecer os demais objetos apresentava-se intacta90. As lesões que 

provocam este tipo de déficit são encontradas no córtex temporo-occipital 

inferior e geralmente são bilaterais 91, 92 embora haja relatos de alguns casos 

com lesão apenas no hemisfério direito 93, 94. Estudos em primatas não 

humanos com registro de neurônio único também demonstram 

responsividade seletiva a faces em neurônios do córtex temporal inferior e 

do sulco temporal superior 95. 

Os estudos de RMf também indicam que o giro fusiforme  está ativado 

nas tarefas de percepção de faces. Este achado tem sido altamente 

consistente em vários estudos e esta região foi denominada a área fusiforme 

da face 96-98.  Entretanto alguns autores acreditam que esta área seja 

responsável pela expertise da tarefa visual e não seja específica para a 

percepção de faces. Estes autores encontraram atividade que indivíduos 

especialistas em carros ou pássaros também ativavam esta área, embora 

em menor grau que na observação de faces 99, 100. 
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Além desta outras áreas participam desta tarefa. Regiões do córtex 

visual extra estriado também são ativadas: o giro occipital lateral e inferior e 

as porções posteriores do sulco temporal superior 96, 97. O conjunto destas 

áreas é considerado como o sistema fundamental da percepção de faces. A 

organização funcional deste sistema inclui a representação de aspectos 

constantes que são a base para o reconhecimento de indivíduos, mediada 

fundamentalmente pelo giro fusiforme e a representação de aspectos 

variáveis como direção do olhar, expressão e os movimentos labiais que 

facilitam a comunicação social mediada pelo sulco temporal superior 97. 

Dentro de uma organização hierárquica há um sistema estendido que 

consiste de regiões de outros sistemas neuronais que agem em conjunto 

com o sistema fundamental de forma a extrair o significado das faces. O 

sulco temporal superior tem amplas conexões com sulco intra-parietal que é 

também responsável por dirigir a atenção espacial, facilitando o 

direcionamento da atenção para onde a outra pessoa está olhando 97. Além 

disto, a proximidade do sulco temporal superior também tem íntima relação 

anatômica com as áreas auditivas, que dentro do contexto de percepção de 

faces facilitam a compreensão verbal através do reconhecimento dos 

movimentos labiais 101. O reconhecimento de um rosto familiar ou de 

pessoas famosas evoca ativação de regiões temporais anteriores, em 

especial das porções anteriores do giro temporal médio, que recrutaria 

memórias semânticas e informações autobiográficas a respeito da pessoa 

102, 103. 
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A expressão facial de um rosto evoca emoções nas pessoas que a 

observam. A habilidade de reconhecer rapidamente uma emoção é crítica 

para a sobrevivência e evoca um sistema neuronal responsável 

especificamente pelo processamento emocional que atua em paralelo com o 

sistema fundamental de percepção das faces 101, 104. 

De acordo com as teorias atuais, as áreas envolvidas no 

processamento da emoção podem ser dividas em dois sistemas: ventral e 

dorsal. O sistema ventral inclui a amígdala, a ínsula, o estriado ventral e 

regiões ventrais do cíngulo e o córtex préfrontal ventral medial e seria 

responsável pelo reconhecimento do estímulo e desencadeamento de 

respostas autonômicas 104. O sistema dorsal, por sua vez é responsável pela 

regulação e controle da resposta emocional, pela orientação atencional e 

integração com outros processos cognitivos; é constituído pelo hipocampo, 

as regiões dorsais do cíngulo anterior e o córtex pré-frontal medial e 

dorsolateral. 

Dentro do sistema ventral, a amígdala é a estrutura fundamental no 

reconhecimento da emoção e na gênese da resposta autonômica em 

especial na percepção de faces, e em situações que o estímulo pode 

sinalizar uma ameaça potencial. Foram identificadas células na amígdala 

que respondem seletivamente a faces e direção do olhar em estudos com 

primatas não humanos105. Estudos de neuroimagem funcional detectaram a 

participação da amígdala na percepção da direção do olhar106, de faces 

desconhecidas107,  tristes108 e amedrontadoras109, além disto, foi também 

observada atividade da amígdala na apresentação visual de palavras 
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ameaçadoras 110, vozes amedrontadoras111, gostos112 e cheiros 

desagradáveis113 e na percepção de informações com conteúdo emocional 

associado 114. Estes achados sugerem um papel específico para a amígdala 

na modulação da atenção para estímulos com relevância emocional115. Isto 

pode ocorrer através de projeções do núcleo central da amígdala para 

neurônios colinérgicos que diminuem limiar de ativação neuronal e 

potencializam o poder de processamento cortical em áreas sensoriais 

primárias e secundárias 104. 

A ínsula também desempenha um papel importante dentro do sistema 

ventral, na gênese dos estados afetivos. Morgan e LeDoux, produzindo 

lesões à ínsula anterior em ratos, observaram redução da reatividade ao 

medo em estímulos previamente condicionados 116. Além disto, existe uma 

condição clínica observada em pacientes com lesão bilateral da ínsula 

conhecida como assimbolia para dor. Nesta síndrome ocorre preservação da 

sensação de dor com perda do componente afetivo, sugerindo um papel 

fundamental da ínsula no processamento do componente afetivo e 

desagradável da dor 117.  Estudos de neuroimagem funcional também 

demonstraram a participação da ínsula em tarefas envolvendo o 

processamento emocional de estímulos: na percepção de faces 

desagradáveis118, na gênese de emoções geradas pelo próprio indivíduo119 e 

em tarefas que envolviam experiências com sensações complexas como 

culpa e vergonha120. A ínsula também está relacionada a percepção 

antecipatória de estímulos aversivos em indivíduos saudáveis 121 e pode 

estar implicada na gênese de sintomas ansiosos. Indivíduos propensos a 
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sintomas ansiosos apresentaram maior atividade da ínsula na antecipação 

de estímulos aversivos 122. Os achados dos estudos citados mostram que há 

evidências no papel da ínsula na mediação do processamento emocional em 

especial de estímulos aversivos e desagradáveis, e na sensação 

desagradável relacionada à antecipação de estímulos desagradáveis. 

Outra área importante dentro do sistema ventral é o córtex órbito-

frontal. Esta área tem conexões diretas como núcleo basolateral da 

amígdala 115 e tem um papel fundamental na monitoração contínua do 

resultado de uma ação tendo em vista a recompensa desencadeada por ela. 

Suas porções mais laterais estão relacionadas à inibição de resposta de 

uma ação que previamente foi recompensadora123. Em macacos lesões do 

córtex órbito-frontal produzem mudanças comportamentais e emocionais 

que incluem redução da agressividade, mudanças alimentares, e dificuldade 

de romper uma associação previamente aprendida entre um estímulo e uma 

recompensa124.  

O estriado ventral também participa do sistema ventral e está 

relacionado a sistemas de recompensa. Sua atividade está associada à 

antecipação de recompensas 68 e em comportamentos complexos, como o 

“amor romântico” 125. É considerado importante na gênese da resposta 

emocional, e em especial na modulação de estímulos prazerosos.   

O cíngulo anterior tem um papel fundamental no processamento 

emocional e ao longo de seu eixo ântero-posterior e integra os sistemas 

ventral e dorsal. Suas porções inferiores, em especial a área subgenual, (BA 
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25) participam do sistema ventral e as porções póstero-superiores fazem 

parte do sistema dorsal (BA 32 e 24).  

O cíngulo subgenual parece ter papel na resposta emocional que 

ocorre num nível inconsciente através de extensas conexões com a 

amígdala, substância cinzenta periaquedutal, núcleos talâmicos (médio-

dorsal e anterior), estriado ventral 126. Mclean e Newman observaram, em 

macacos, que lesões desta região determinam significativa redução de 

respostas autonômicas desencadeadas por estímulos condicionados, e 

alterações comportamentais tais como: agressividade reduzida, timidez, 

redução da motivação e mudanças na interação materno infantil127. Em 

humanos a lesão desta área pode desencadear mudanças comportamentais 

que variam de apatia e depressão à desinibição e ansiedade 128, 129. O 

cíngulo subgenual apresenta maior atividade metabólica em indivíduos com 

depressão maior. Baseados neste achado, Mayberg et al. propuseram a 

modulação da atividade do cíngulo subgenual através de estimulação 

cerebral profunda para tratamento de pacientes com depressão grave e não 

responsiva aos tratamentos habituais, obtendo sucesso que foi 

correlacionado à redução da atividade metabólica no período pós operatório 

130.  

O sistema dorsal, por sua vez, integra as informações e modula a 

resposta emocional de forma a gerar uma resposta comportamental 

adequada. Em posição estratégica, as regiões dorsais do cíngulo anterior e 

o córtex pré-frontal medial são partes integrantes deste sistema que também 

inclui o córtex pré-frontal dorsolateral e o hipocampo. Nestas regiões os 

Ellison Fernando Cardoso                    Percepção de Faces e Estímulos Emocionais 



Avaliação do tratamento de depressão em pacientes com DP através de RMf       33 
 

processos cognitivos são integrados e podem ser viesados em função do 

estímulo emocional. Isto é importante para realização das funções 

executivas incluindo atenção seletiva, planejamento e regulação voluntária 

dos estados afetivos. 

 
Figura 03: Divisão funcional do córtex pré-frontal medial: a porção mais 
ventral ligada ao córtex órbito-frontal (oMPFC), cuja função primordial é a 
monitoração do resultado da ação. A porção anterior e rostral do córtex pré 
frontal medial (arMPFC) cuja função complexa tem implicações em tarefas 
de percepção de pessoas, mentalização e auto conhecimento. A porção 
posterior e rostral do córtex pré-frontal medial (prMPFC) tem papel 
fundamental na monitoração contínua da ação (Modificado de Amodio et 
al.123.) 
 

O córtex pré-frontal medial pode ser divido em três divisões 

funcionais: a porção mais ventral (relacionadas às tarefas do córtex órbito-

frontal - e parte integrante do sistema ventral como visto acima), a porção 

ântero-rostral (arMPFC) e a porção póstero-rostral (prMPFC).  A porção 
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póstero-rostral do córtex pré-frontal medial que inclui o cíngulo dorsal está 

relacionada a tarefas cognitivas, ao planejamento e monitoração da ação em 

oposição às regiões órbito-frontais que monitoram o resultado. 

Em humanos, lesões da porção póstero-rostral do córtex pré-frontal 

medial incluindo a divisão cognitiva do cíngulo anterior está relacionada a 

déficits atencionais e piora no desempenho de tarefas que necessitam 

monitoração da execução processo, incluindo a geração de novas 

seqüências ou seleção de uma ação não treinada sobre uma treinada131. 

Estudos de neuroimagem funcional demonstram a participação desta área 

em tarefas que necessitam monitoração contínua da ação, principalmente 

em tarefas que envolvem estímulos paradoxais e conflito decisório, como  

paradigmas que utilizam o teste de Stroop 132. Um exemplo interessante de 

como a percepção emocional e as tarefas cognitivas estão integradas vem 

dos estudos em dor. A dor controla nosso comportamento através da forma 

mais primitiva e ainda assim está sujeita a modulação descendente ("top-

down"). Observou-se uma correlação entre que a redução da atividade da 

porção póstero-rostral do córtex pré-frontal medial e a analgesia induzida 

pela hipnose e com tratamento placebo 133-135. Singer et. al conduziram um 

estudo sobre empatia em que mulheres foram submetidas a RMf e podiam 

observar seus maridos através de um jogo de espelhos. O estímulo álgico foi 

aplicado às mulheres e aos maridos. Nos eventos em que o estímulo foi 

aplicado aos maridos houve maior ativação da porção póstero-rostral do 

córtex pré-frontal medial, sugerindo que aspectos subjetivos e mais 

abstratos da dor estejam relacionados a atividade desta área 136. Amodio e 
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Frith sugerem uma possível explicação para justificar a ativação da mesma 

área na percepção de aspectos subjetivos do estímulo álgico e na 

monitoração das ações. Uma característica importante da dor é o forte 

desejo de escapar ou reduzir-la. De forma análoga nós temos forte 

motivação para agir quando observamos um ente querido em dor. 

Influências descendentes ("top-down") que desvalorizem a dor como a 

hipnose e a analgesia induzida pelo placebo também deve desvalorizar 

nossa motivação em realizar uma ação. 123 

A porção arMPFC, em posição estratégica entre o córtex órbito-frontal 

e a porção póstero-rostral do córtex pré-frontal medial, receberia aferências 

tanto da ação quanto do resultado, que nos permite refletir sobre os valores 

relacionados dos resultados e das ações, integrando os processos 

cognitivos e emocionais. Estas representações têm um papel fundamental 

nas interações sociais, pois permitem refletir sobre os valores que outras 

pessoas imprimem às ações e aos resultados 123.  

O córtex pré-frontal dorsolateral (DLPFC) é outra área importante 

dentro do sistema dorsal. Em um estudo conduzido por Leves et. al foi 

solicitado aos participantes que reagissem normalmente ou suprimissem a 

resposta emocional após a apresentação de faces tristes. Nas situações que 

os participantes tinham que suprimir a resposta emocional houve maior 

atividade do DLPFC, sugerindo que esta área participa na supressão 

emocional em indivíduos saudáveis. 

O hipocampo também participa dentro do sistema dorsal na regulação 

do estado afetivo, envolvendo a inibição do sistema septohipocampal. Este 
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sistema tem a capacidade de facilitar e também inibir respostas 

comportamentais defensivas e ansiedade na resposta a ameaça de 

contextos ambientais 104. 

Desta forma o modelo atual da rede neuronal responsável pela 

percepção da emoção apresenta várias evidências convergentes e pode ser 

dividido em duas partes: a porção ventral responsável pela identificação do 

estímulo e gênese de resposta autonômica; e a porção dorsal responsável 

por sua vez pelo controle e regulação da resposta afetiva, integrá-lo as 

informações cognitivas, para determinar o comportamento mais bem 

adequado.  
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3.5 Ressonância Magnética Funcional 

Com a introdução da ressonância magnética funcional (RMf) no início 

da década de 90 tornou-se real a possibilidade de avaliar a função cerebral 

em seres humanos normais de forma não invasiva e inócua a saúde. Este 

novo método impulsionou grande avanço em todos os campos na 

neurociência137.  

Antes de prosseguir, cabe uma observação genérica a respeito do 

principal objetivo dos métodos de neuroimagem funcional: mapear a 

atividade cerebral. Embora o padrão ouro para observar a atividade celular 

cerebral seja o registro dos potenciais de ação através de eletrodos 

intracelulares, tais métodos têm aplicação limitada para seres humanos: é 

necessário a exposição do tecido neural, o que é conseguido apenas 

durante o mapeamento intra-operatório e consequentemente apenas em 

pacientes com doenças neurológicas. As técnicas de neuroimagem 

baseiam-se em medidas indiretas da atividade elétrica, mas por outro lado 

são mais fáceis de serem utilizadas in vivo e em indivíduos sadios 138.  

A RMf baseia-se em medidas da resposta hemodinâmica que 

indiretamente estão associadas a atividade elétrica. A associação entre o 

aumento da atividade elétrica e o aumento do fluxo sanguíneo em uma 

determinada área do cérebro descrito no século 19 por ROY e 

SHERINGTON 139. Apesar disto esta exata relação e seus mediadores ainda 

é um campo de pesquisa. 
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Numa determinada região ativada, ocorre considerável aumento do 

fluxo sangüíneo, comparado a pouco aumento do consumo de oxigênio. 

Como o oxigênio é transportado através da molécula de hemoglobina ocorre 

aumento da concentração de oxihemoglobina. A oxi-hemoglobina tem 

propriedades eletro-magnéticas diferentes da deoxi-hemoglobina. O 

aumento da concentração relativa de oxihemoglobina, com conseqüente 

aumento da relação oxi / deoxihemoglobina determina um aumento do sinal 

detectado pela RM em seqüências ponderadas em T2. 

Baseado neste princípio, Ogawa et al. em 1990 descreveram a 

técnica de RM que avalia ao longo do tempo a concentração de oxigênio 

tissular (através da relação entre a oxi e deoxihemoglobina) inferindo-se 

desta forma as áreas do cérebro que estariam ativadas durante uma 

determinada tarefa140. Esta técnica foi denominada BOLD (do inglês: Blood 

oxigenation level dependent).  

Como esta técnica é sensível à concentração de oxigênio tissular ao 

longo do tempo, é necessário que tenhamos uma aquisição contínua das 

imagens enquanto o indivíduo alterna a realização da tarefa de interesse e 

da tarefa controle. Após a aquisição de uma série de imagens (em geral 

mais de 100) são realizados testes estatísticos para detecção das áreas que 

apresentaram um aumento do sinal concomitante com a execução da tarefa. 

Estes testes são necessários, pois o aumento do sinal durante a realização 

da tarefa é da ordem de 1,5% (0,5 a 3 % em aparelhos de 1,5 Tesla), sendo 

que o ruído do aparelho muitas vezes tem amplitude semelhante. 
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Por outro lado, para que seja estudada a função cerebral de 

interesse, é necessário planejar o experimento – e contrapor estados 

mentais. O desenho do estudo que define como será a alternância entre a 

tarefa de interesse e a tarefa controle dá-se o nome de paradigma. O 

paradigma pode ser construído em bloco ou relacionado a eventos141. 

No paradigma em bloco a tarefa é realizada continuamente durante 

períodos e alternada com períodos controles (por exemplo, movimentação 

da mão por 30 segundos alternados com repouso pelo mesmo tempo). Este 

tipo de paradigma foi inicialmente utilizado, pois é o tipo de desenho utilizado 

nos estudos através de tomografia por emissão de pósitrons (PET). 

O outro tipo de paradigma para a realização de estudos de RMf 

baseia-se em técnicas relacionadas a eventos. Nesta técnica o indivíduo 

realiza a tarefa repetidamente uma única vez (por exemplo, mexe a mão por 

1 segundo e depois fica parado). A detecção das áreas cerebrais 

relacionadas a tarefa é realizada através de testes estatísticos que  

comparam a alteração do sinal observada ao longo do tempo com a função 

da resposta hemodinâmica esperada. Este tipo de paradigma só é possível 

de ser realizado em RMf e possibilita grande flexibilidade para o desenho do 

estudo. Além disso, esta técnica permite maior resolução temporal, menor 

contribuição de artefatos cognitivos de habituação ao paradigma e devido a 

movimentação da cabeça 142. 
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Figura 04: Curva da função de resposta hemodinâmica. A evolução temporal 
da variação do sinal detectado por RM no córtex occiptal demonstrada após 
um estímulo visual hipotético de 1 segundo de duração. Nos estudos 
relacionados a eventos os testes estatísticos são realizados para avaliar 
quais as áreas do cérebro apresentaram variação do sinal análoga à curva 
de resposta hemodinâmica. (Modificada de Amaro et al 142) 
 

O paradigma pode ainda ter um desenho misto em que o desenho é 

realizado em bloco é intercalado com eventos. Este tipo de técnica pode 

trazer informações durante sobre as áreas que são ativadas ao longo de 

toda tarefa (relacionadas ao bloco) e atividades transitórias (relacionadas 

aos eventos). 

O desenho deste tipo de paradigma permite inclusive a realização de 

exames para avaliação de áreas cerebrais da função auditiva. Devido à 

elevada intensidade sonora que o aparelho de RM produz durante a 

aquisição de imagem, a avaliação de estímulos auditivos necessita de uma 

forma especial para a apresentação do estímulo143. 
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Figura 05 - Desenho dos diferentes paradigmamas para de aquisição de 
RMf. (A) Desenho em bloco: “blocos” de estímulos são alternados com 
blocos controles. (B) relacionada a eventos: cada estímulo é realizado uma 
única vez alternando com períodos controles. (C) Desenho misto: uma 
combinação das técnicas permite a avaliação do “estado cognitivo” assim 
como das áreas relacionadas à tarefa. (Modificado de Amaro et. al.142) 
 

Em função dos estímulos apresentados o desenho do paradigma 

pode ainda ser classificado como: de subtração simples, fatorial, paramétrico 

e de conjunção. O desenho de subtração simples é o mais simples onde a 

tarefa é alternada com uma condição controle (por exemplo, o indivíduo 

mexe a mão e para). No desenho paramétrico a atividade tem diversas 

intensidades e é alternada com uma tarefa controle (por exemplo, faces com 

diferentes valências emocionais: neutra, pouco triste, muito triste). No 

desenho fatorial podemos avaliar efeitos de interação entre áreas do cérebro 

na realização de duas tarefas simultâneas (por exemplo, o indivíduo mexe a 

mão direita, depois mexe a mão esquerda, depois mexe ambas as mãos e 
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depois fica parado). O desenho de conjunção é similar ao desenho fatorial. 

Neste tipo de desenho as tarefas do paradigma são similares e a condição 

de interesse está presente em todas elas e o interesse principal baseia-se 

nas similaridades entre as tarefas. 

 

Figura 06 – Diferentes estratégias para avaliação das áreas cerebrais: (I) No 
modelo mais simples em subtração: são contrapostos a tarefa e a situação 
controle. (II) No desenho fatorial são realizadas tarefas de forma que 
podemos avaliar efeitos de interação entre elas. (III) No desenho 
paramétrico são apresentadas diversas intensidades do mesmo estímulo, 
contraposta a uma tarefa controle. A pergunta a ser respondida é: quais são 
as áreas que aumentam suas atividades em função do aumento do estímulo. 
(IV) O desenho em conjunção é parecido com o desenho fatorial e se busca 
as similaridades entre as várias tarefas. (modificada de Amaro et. al. 142) 
 

As imagens adquiridas durante o experimento são processadas 

através de programas computacionais sendo necessária a correção de 

movimentos da cabeça ao longo do experimento. A série temporal de cada 

voxel é analisada estatisticamente para fins de verificar se seu 

comportamento ao longo do tempo correspondia função hemodinâmica 
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esperada. Vários pacotes de programas realizam este tipo de estatística e 

lidam de forma diferente com os problemas de comparação múltipla, 

dependência do ruído ao longo do tempo etc. A metodologia ideal ainda é 

uma questão de debate na literatura sobre RMf. 

Alguns exemplos podem ser encontrados em páginas da rede 

mundial de computadores (internet) (cujos endereços eletrônicos podem ser 

vistos nas referências). 

Em resumo, a ressonância magnética funcional é uma técnica que 

possibilitou grandes avanços em todos os campos da neurociência. Novas 

metodologias têm sido implementadas e possibilitarão a avaliação da 

conectividade entre as áreas do cérebro, possivelmente promovendo ainda 

maiores avanços nesta área. 
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3.6 Tratamento da Depressão na Doença de Parkinson 

O tratamento da depressão na DP é fundamental, pois muitas vezes, 

a limitação da qualidade de vida está mais relacionada à depressão do que 

propriamente aos sintomas motores144. Apesar disto, encontramos poucos 

estudos avaliando as terapêuticas antidepressivas na DP145 . 

Uma premissa básica ao tratamento da depressão é a observação de 

efeitos colaterais e interações medicamentosas, tendo em vista que estes 

pacientes em geral, recebem não só tratamento para a DP, mas também 

outras comorbidades comumente encontradas na população idosa. Isto pode 

limitar o uso da terapia farmacológica em pacientes com DP. 

Dentre as possíveis terapêuticas para depressão temos como 

principais: os agonistas dopaminérgicos, antidepressivos tricíclicos, e os 

inibidores seletivos da recaptação de serotonina, e tratamentos não 

farmacológicos a eletroconvulsoterapia e da estimulação magnética 

transcraniana. 

O local de atuação destas drogas ainda é desconhecido, tanto em 

órgãos e sistemas biológicos no sentido mais amplo, quanto mais 

especificamente e de interesse neste trabalho, no sistema nervoso central. A 

partir de mecanismos de atuação bioquímicos, supõem-se os sítios de ação 

das drogas a partir da distribuição dos neurotransmissores e da organização 

anatômica em sistemas cerebrais. Entretanto, a noção exata do tipo de 

atuação por região cerebral é ainda muito pouco conhecida. A seguir 

descrevemos os principais fármacos utilizados no tratamento de depressão 

na DP e os locais cerebrais onde mais provavelmente atuam.  
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Por outro lado, uma nova opção tem sido estudada para o tratamento 

de depressão, a EMT, que será descrita em mais detalhes. Esta modalidade 

tem a característica intrínseca de localização da sua aplicação em uma 

região cerebral, uma vez que os pulsos são mais eficientes de acordo com a 

proximidade da fonte. Entretanto, os efeitos podem ser mais amplos, e 

acontecer a distância no cérebro, uma vez que interferem em sistemas 

neurais interligados e é muito possível que determinem modificações nos 

padrões de atividade cerebral em áreas remotas do sítio de estimulação. 

Dentro de novas abordagens terapêuticas para depressão, destacamos 

também um breve parágrafo para eletroconvulsoterapia, apesar de não 

utilizada em nosso trabalho, mas seus princípios podem ajudar o leitor a ter 

uma visão mais ampla das terapêuticas baseadas em eletrofisiologia. 

 

3.6.1 Terapia farmacológica 

Em uma revisão recente foram encontrados apenas 3 estudos, 

considerados adequados pelos autores, avaliando o tratamento 

farmacológico da depressão na DP. Neste estudo os autores concluem que 

com base nas informações atuais as terapias farmacológicas podem ajudar, 

mas não é possível chegar a uma recomendação definitiva sobre a eficácia e 

a segurança destas medicações nos pacientes com DP.146 

 

 

 

 

Ellison Fernando Cardoso          Tratamento da Depressão na Doença de Parkinson 
 



Avaliação do tratamento de depressão em pacientes com DP através de RMf       46 
 

3.6.1.1 Agonistas Dopaminérgicos 

 

Embora alguns estudos tenham mostrado que o tratamento com 

levodopa não interfere nos sintomas emocionais em pacientes com DP 147, 

outros mostraram possível correlação com os sintomas depressivos 148, 149, 

principalmente em pacientes que exibiam flutuações da função motora. 

Estudos com o agente dopaminérgico pramipexole sugerem que esta 

possa ser uma opção para o tratamento da depressão na DP, auxiliando 

também na melhora na função motora. Barone et. al., em um estudo 

multicêntrico que incluiu sete centros italianos e 67 pacientes, compararam a 

eficácia do pramipexole comparada a sertralina. Houve melhora da 

depressão em ambos os grupos, entretanto houve uma maior remissão 

(HDRS abaixo de 8) e melhora das escalas motoras (UPDRS) nos pacientes 

tratados com pramipexole 87.  

Outros autores demonstraram a eficácia do pramipexole no 

tratamento da depressão na DP 150, 151. Apesar disto, todos os estudos 

citados foram abertos e novas abordagens, com desenho de observadores 

duplo-cegos e casos controlados devem fornecer mais informações a 

respeito desta questão. 

 

3.6.1.2 Antidepressivos tricíclicos 

 

Os antidepressivos tricíclicos foram as primeiras medicações a serem 

utilizados para o tratamento da depressão e produzem  a inibição da 
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recaptação de serotonina e norepinefrina. Existem poucos estudos 

controlados, duplo-cegos e aleatorizados para avaliar eficácia dos 

antidepressivos tricíclcicos na DP. Imipramina, nortriptilina e desipramina 

são eficazes em tratar a depressão na DP e podem ainda reduzir os 

sintomas motores. O uso desta classe de medicações é limitado por seus 

efeitos colaterais. Os efeitos anticolinérgicos, embora potencialmente 

melhorarem a função motora, podem levar a piora das funções cognitivas, 

confusão mental, arritmias cardíacas, hipotensão postural e alucinações. 3, 

145  

 

3.6.1.3 Inibidores seletivos da recaptação de serotonina 

 

Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) 

constituem a opção mais utilizada no tratamento da depressão na DP, e 

atuam bloqueando seletivamente a recaptação de serotonina na fenda 

sináptica 152, 153. A ausência de estudo controlado com esta classe de droga 

na DP impossibilita uma conclusão definitiva sobre seu uso. 

Seus potenciais efeitos colaterais são menores quando comparados 

aos tricíclicos, mas insônia, efeitos gastrointestinais e uma possível piora da 

função motora podem limitar o uso desta classe de droga nestes pacientes 

145.  Há relatos de pacientes em tratamento exclusivo para depressão que 

desenvolveram quadros extra-piramidais em conseqüência do uso de ISRS 

154. Apesar disto, estudos abertos não demonstraram piora da função motora 

em pacientes com DP após o uso de ISRS 8, 155-158 
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3.6.1.4 Outros fármacos 

 

Os inibidores da monoamino-oxidase (IMAO) juntamente com os 

novos antidepressivos, tais como a mirtazapina, nefazodona e venlafaxina 

são também considerados opções para o tratamento da depressão na DP 

145. Estas drogas bloqueiam a mono-amino-oxidase que é uma enzima 

responsável pela catabolização da serotonina e noradrenalina. Assim como 

os ISRS e os antidepressivos tricíclicos não existem estudos randomizados 

e controlados com o uso destas novas drogas na DP e seus efeitos 

colaterais também podem limitar seu uso.  

 

3.6.2 Estimulação Magnética Transcraniana 

 
A EMT baseia-se no princípio de indução eletromagnética descoberto 

por Michael Faraday em 1838. Através de um da criação de um campo 

magnético leva-se a indução de um novo campo elétrico dentro do crânio 

perpendicular a ele, e, portanto, paralelo à superfície cortical. Como o crânio 

e o couro cabeludo apresentam alta resistência elétrica, a corrente que flui 

nestas estruturas é mínima, diminuindo o desconforto que poderia ser 

causado por excitação de terminações nociceptivas. O campo induzido na 

superfície cortical é da ordem de 100 mV/mm. Quanto maior a intensidade 

deste campo elétrico, maior é a extensão da despolarização de membranas 

e conseqüente ativação neuronal 159, 160.  
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Entretanto os precisos mecanismos de ação permanecem incertos. 

Observa-se variabilidade entre os sujeitos e são paradoxais, isto é, algumas 

vezes observa-se a inibição e outras, a facilitação da área cortical 

estimulada mesmo usando-se parâmetros semelhantes de EMT. Portanto, 

interneurônios inibitórios podem ser estimulados com esta técnica, gerando 

mais dúvidas quanto aos mecanismos de ação deste método. 161-164 

Existem basicamente dois tipos de EMT: a de pulso único (onde um 

único pulso é aplicado) e a EMT repetitiva (EMTr) (onde os pulsos são 

repetidos em freqüências de 1 a 60 Hz). A técnica de pulso único foi a 

primeira a ser desenvolvida e é útil para avaliação da excitabilidade cortical e 

do tempo de condução através do trato córtico-espinal. A EMTr, pelo fato 

dos neurônios apresentarem descargas freqüentes e com isso aumentar o 

tempo de refratariedade desses neurônios, há mudanças na atividade 

cortical por um período prolongado e portanto ocasionar efeitos 

comportamentais.165   

Há indícios de que a EMT seja eficaz no tratamento da depressão 166 

na população geral e também na DP 8, 9. Fregni et al. avaliou em um estudo 

duplo-cego 42 pacientes com DP e depressão que foram randomizados para 

tratamento com EMT ou fluoxetina. Ambos os grupos apresentaram melhora 

dos sintomas afetivos e não se observou piora dos sintomas motores. O 

grupo tratado com EMT apresentou menor número de efeitos colaterais 8.  

  Além disso, há evidências de que a EMT tenha um potencial para 

melhora da função motora em pacientes com DP167 tornando-se uma boa 
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alternativa terapêutica em vista de sua baixa incidência de efeitos colaterais 

e interações medicamentosas. 

 

3.6.3 Eletroconvulsoterapia 

 

Alguns estudos sugerem que a eletroconvulsoterapia (ECT) é eficaz 

para o tratamento da depressão na DP e, além disso, pode levar a melhora 

dos sintomas motores. Mas ainda faltam estudos controlados para uma 

conclusão definitiva 152. 

Em um estudo de revisão da literatura para avaliar a eficácia da ECT 

para o tratamento da depressão na DP foram incluídos 27 estudos 

conduzidos entre 1975 e 1990. Dentre estes estudos apenas um foi 

controlado e a maioria dos demais tinham um número pequeno de pacientes 

e vários relatos de caso. Apesar das limitações a impressão desta revisão é 

que além da melhora dos sintomas psiquiátricos 50 % dos pacientes 

também tiveram melhora do quadro motor 168.  

Moellentine et al realizaram estudo retrospectivo com 25 pacientes 

com parkinsonismo e 25 pacientes controles que receberam ECT por 

indicações psiquátricas. Observou-se melhora dos sintomas afetivos em 

ambos os grupos. Os pacientes com DP também relataram melhora 

subjetiva dos sintomas motores. Entretanto os pacientes com DP 

apresentaram mais complicações sendo que 52 % deles apresentaram um 

dellirium transitório e comparado a 20% no grupo controle. Outras 
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complicações relatadas foram: retenção urinária, movimentos coreiformes e 

quedas 169. 

Portanto a eficácia e segurança da ECT para tratamento de 

depressão na DP precisam ser mais claramente estabelecidas, embora haja 

indícios de seu benefício. 
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4.1 Desenho do Estudo 

O estudo apresentado utilizou um desenho aleatorizado e controlado, 

unicêntrico e multidisciplinar, onde os pacientes com DP e depressão, 

selecionados no ambulatório de distúrbios do movimento do HCFMUSP, 

foram acompanhados por um período de 4 semanas ao longo do tratamento 

para depressão. Comparamos duas modalidades de tratamentos, EMT e 

fluoxetina, através de variáveis clínicas e da ativação cerebral conforme 

detectada pela RMf. O tratamento da doença de Parkinson não foi alterado 

ao longo do tratamento para depressão. Além disto, outros pacientes com 

DP sem depressão também foram submetidos à RMf  e às mesmas 

avaliações clínicas iniciais, para podermos comparar as diferenças do 

padrão de ativação das faces entre pacientes com DP deprimidos e não 

deprimidos. 

Figura 07- Desenho do estudo: Avaliação das diferenças da percepção de 
faces entre pacientes com DP e depressão e sem depressão – Vinte e um 
pacientes com DP deprimidos e 16 pacientes com DP sem depressão foram 
submetidos a  2 aquisições de RMf e avaliação neurológica e psiquiátrica. 
Através da metodologia de análise de variância dos mapas de ativação 
cerebral, se pôde detectar os efeitos provocados pela depressão na 
percepção de faces em pacientes com DP.  

Avaliação das diferenças da percepção de faces entre 
pacientes com DP e depressão e sem depressão 

21 Pacientes com 
DP  e depressão: 
• RMf - duas 

aquisições 
• Nova  Avaliação 

Psiquiátrica e 
Neurológica 

16 Pacientes com 
DP e sem depressão: 
• RMf - duas 

aquisições 
•  Avaliação 

Psiquiátrica e  
Neurológica 

ANOVA 
 
entre mapas de ativação 
cerebral nas tarefas de 

percepção de faces
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Figura 08 - Desenho do Estudo: Avaliação dos efeitos do tratamento para 
depressão – Os pacientes deprimidos foram submetidos a 2 aquisições de 
RMf e avaliação neurológica e psiquiátrica antes do tratamento . Através de 
uma lista aleatória gerada por computador foram designados a receber ou 
fluoxetina e EMT placebo ou EMT e placebo por 4 semanas. Após o 
tratamento foram repetidas as avaliações psiquiátricas, neurológica e outras 
2 aquisições de RMf. 

Avaliação dos efeitos do tratamento para depressão

EMT 
120 % LM, 5 Hz, 
50 séries , 12 sessões

Pílula Placebo Antes do tratamento: 
• RMf - duas 

aquisições 
•  Avaliação 

Psiquiátrica e 
Neurológica 

Após o tratamento:
• RMf - duas 

aquisições 
• Avaliação 

Psiquiátrica e 
Neurológica 

Tratamento da 
Depressão por 
4 semanas 

Fluoxetina 
20 mg diariamente 

RMT placebo 

 

4.2 Casuística 

4.2.1 Ética 

O estudo foi conduzido de acordo com os requerimentos do comitê de 

ética do HC-FMUSP que avaliou e aprovou o projeto da pesquisa 

(CAPPESQ: 414/03) e também seguiu as recomendações estabelecidas na 

Declaração de Helsinki (1964) (anexo 12), conforme emenda em Tóquio 

(1975), Veneza (1983) e Hong-Kong (1989). 

Todos os pacientes tiveram pleno conhecimento dos objetivos e 

métodos do experimento, assinaram o termo consentimento por escrito 

(termo de consentimento livre e esclarecido - anexos 1 e 2 ) e avisados de 

Ellison Fernando Cardoso                                                                               Métodos 



Avaliação do tratamento de depressão em pacientes com DP através de RMf       55 
 

que todas as informações fornecidas são estritamente sigilosas. Não houve 

gratificação para a participação no estudo. 

 

4.2.2 Pacientes com doença de Parkinson sem depressão 

Foram incluídos neste estudo 16 pacientes do sexo masculino sem 

diagnóstico de depressão e DP recrutados no Ambulatório de Doenças 

Extrapiramidais do HC-FMUSP.   

Critérios de Inclusão: 

• Critérios diagnósticos para DP idiopático do Banco de Cérebro 

da DP do Reino Unido (UK Parkinson´s Disease Brain Bank 

Criteria) (anexo 3)  

• Sem critérios diagnósticos para depressão estabelecidos 

através da entrevista psiquiátrica estruturada do DSM-IV 

(SCID- DSM-IV1).  

• Pontuação no mini exame do estado mental (anexo 8) acima 

de 21. 

Critérios de exclusão: 

• Tratamento antidepressivo (seja EMT ou antidepressivos) atual 

ou no período de um ano prévio ao estudo. 

•  Qualquer outra doença neurológica ou psiquiátrica 

concomitante. 
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•  Qualquer contra indicação ao estudo de Ressonância 

Magnética (anexo 4).  

• Doença orgânica grave não controlada que possa interferir na 

condução do estudo, como neoplasias, cardiopatias, patologias 

digestivas, diabetes mellitus tipo I ou tipo II. 

• Qualquer outra condição que na opinião do investigador 

responsável torne problemática a inclusão do paciente em um 

ensaio dessa natureza, assim como pacientes que não aderem 

ou não cooperam. 

Estes pacientes foram submetidos à RMf e à avaliação clínica e psquiátrica 

e foram comparados aos pacientes com depressão. 

 
4.2.3 Pacientes com Doença de Parkinson com depressão 
 
Foram incluídos 21 pacientes do sexo masculino com diagnóstico de 

depressão e DP, recrutados no Ambulatório de Doenças Extrapiramidais do 

HC-FMUSP. 

Critérios de Inclusão: 

• Critérios diagnósticos para DP idiopático do Banco de Cérebro 

da DP do Reino Unido (UK Parkinson´s Disease Brain Bank 

Criteria) (anexo 3)  

• Critérios diagnósticos para depressão estabelecidos através da 

entrevista psiquiátrica estruturada do DSM-IV (SCID- DSM-IV1).  
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• Pontuação na escala de depressão de Hamilton acima de 16. 

• Pontuação no mini exame do estado mental acima de 21. 

Critérios de exclusão: 

• Risco de suicídio clinicamente relevante. 

• Tratamento antidepressivo (seja EMT ou antidepressivos) atual 

ou no período de um ano prévio ao estudo. 

•  Qualquer outra doença neurológica ou psiquiátrica 

concomitante. 

•  Qualquer contra indicação ao estudo de Ressonância 

Magnética (anexo 4).  

• Doença orgânica grave não controlada que possa interferir na 

condução do estudo, como neoplasias, cardiopatias, patologias 

digestivas, diabetes mellitus tipo I ou tipo II. 

• Qualquer outra condição que na opinião do investigador 

responsável torne problemática a inclusão do paciente em um 

ensaio dessa natureza, assim como pacientes que não aderem 

ou não cooperam. 

• Achado de alteração estrutural nas imagens de ressonância 

magnética, mesmo que assintomático (meningeoma, cisto 

aracnóide). Não foram excluídos pacientes que apresentavam 

achados habituais na faixa etária, tais como sinais de redução 
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volumétrica encefálica ou focos inespecíficos de alteração do 

sinal da substância branca. 

Estes pacientes foram aleatoriamente divididos em dois grupos 

através de uma lista gerada por computador: grupo 1 – EMT ativa e pílula de 

placebo (11 pacientes) e grupo 2 – EMT placebo e fluoxetina 20 mg / dia (10 

pacientes). A formação desses dois grupos elaborada para que houvesse 

um grupo controle adequado e a certeza que todos os pacientes 

recebessem tratamento para a depressão e não apenas placebo.  

 

4.2.4 Avaliação Clínica e Psiquiátrica 

A gravidade da Doença de Parkinson foi avaliada através das escalas 

de Hoehn e Yahr (HY - anexo 5), da escala de atividades cotidianas de 

Schwab e England (Schwab and England Activities of Daily Living) (anexo 6). 

da Escala unificada para classificação da DP (Unified Parkinson Disease 

Rating Scale - UPDRS - anexo 7). A intensidade da depressão do paciente 

foi avaliada através da escala de Hamilton (HDRS - anexo 9) e Beck (Beck 

Depression Inventory- anexo 10). Para excluir pacientes com depressão 

leve, foram incluídos apenas aqueles com pontuação maior que 16 na 

escala de Hamilton, de forma a reduzir a influência de efeito placebo.   

As escalas foram aplicadas por dois avaliadores, cegos para o tipo de 

tratamento ao qual o paciente estava sendo submetido. Um dos avaliadores 

aplicava as escalas de depressão e o outro as escalas de gravidade da 

doença de Parkinson. Durante a realização das escalas psiquiátricas, de 
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avaliação de sintomas motores e cognitivos e do exame de RMf, os 

pacientes ingeriram a sua dose habitual de Levodopa 30 minutos antes. 

Desta maneira, todas as avaliações foram realizadas no período ON, 

evitando as variações que poderiam surgir devido à inclusão de pacientes 

avaliados no período OFF. 

Os pacientes não deprimidos não foram submetidos à avaliação das 

escalas de Hamilton e Beck. Pois estas escalas têm função de avaliar a 

gravidade da doença e não graduar o humor em indivíduos não deprimidos. 

 

4.3 Ressonância Magnética 

 4.3.1 Equipamento 

 Todos os estudos foram realizados no mesmo aparelho de 

ressonância magnética (RM) da marca GE (Milkwalkee, USA) com 1,5 T, 

gradiente de 23mT/m, do Serviço de RM do Instituto de Radiologia (InRad) 

do HC - FMUSP, e com a mesma versão do software de operação (LX 

v.8.3). Esta máquina teve o seu comportamento aferido ao longo de estudo 

através de controle de qualidade diário. Este procedimento específico para 

RMf foi baseado no modelo descrito por Simmons e colaboradores.170 

  

 4.3.2 Segurança 

 Todos os pacientes foram entrevistados pelos médicos 

pesquisadores para avaliação de quaisquer contra-indicações para a 
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realização do exame. A entrevista seguiu a padronização do Instituto de 

Radiologia do HCFMUSP (anexo 4).  

 

 4.3.3 Posicionamento dos pacientes: 

Para o exame de RM, foram adotadas medidas de contenção leve 

de movimentos para melhor qualidade técnica de forma a minimizar artefatos 

decorrentes de movimentação. Tais medidas constam de duas fitas adesivas 

na fronte e coxins de espuma nas laterais, propiciando boa imobilização do 

segmento cefálico, sem causar desconforto. Todos os participantes foram 

orientados a permanecerem imóveis, principalmente no segmento cefálico, 

durante a aquisição das imagens. 

 
 4.3.4 Ressonância magnética estrutural 

Foram realizadas cinco seqüências estruturais para exclusão de 

possíveis patologias neurológicas associadas.  

1. Localização 1: seqüência de localização em 3 planos, com 5 

cortes em cada um, tempo de repetição (TR) 45 s, tempo de 

eco (TE) 1,6s, tempo total da sequencia (t) 0:19s, Matrix 256 x 

128, Espessura: 5 mm, Espaçamento: 1mm.  No caso de 

posicionamento inadequado do paciente, o mesmo será 

reposicionado e a sequencia repetida. 

2. Localização 2: seqüência sagital fast spin echo T2, TR= 45 s , 

TE= 1,6 s, Matrix 256 x 128, Espessura: 5 mm, Espaçamento: 
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1mm, 10 níveis incluindo apenas as porções medianas e 

paramedianas até o limite lateral dos núcleos da base, t=0:30s. 

O localizador coronal ou axial será orientado no eixo de maior 

desvio em relação ao posicionamento ideal, no intuito de 

corrigi-lo. Tal seqüência permitirá a adequada identificação das 

comissuras anterior e posterior, no corte mediano. 

3. Volumétrica “spoiled gradient recalled (SPGR)” com aquisição 

axial, TR= 20 s, TE= 3 s, Matriz: 256 x 192, campo de 

aquisição (FOV) 22 cm, ângulo (Flip): 20◦, Espessura: 1,5 mm 

com 124 níveis incluindo todo o segmento cefálico, t=6:20s.  

4. “Fluid-attenuated inversion recovery (FLAIR)” axial: TR= 1000, 

TE=140, IR=1000, FOV= 24 cm, Espessura= 5 mm, 

Espaçamento= 2,5 mm, 20 níveis, para eventual identificação 

de outras co-morbidades, t=4:40s.   

5. Difusão, TR= 1000, TE= mínimo, B= 1000, FOV=24, 

Espessura= 5 mm, Espaçamento= 0 mm incluindo todo o 

segmento cefálico, t=40s.  
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4.3.5 Ressonância Magnética funcional 

 4.3.5.1 Paradigma  

O paradigma foi desenvolvido para a avaliação da atividade 

cerebral durante tarefa de percepção de faces com diferentes valências 

emocionais. 

Os pacientes foram orientados a observar imagens de faces que 

eram apresentadas na tela e fixar o olhar em uma cruz que era apresentada 

no centro da tela no intervalo de apresentação entre as faces. Com o intuito 

de avaliar se estavam atentos ao paradigma, foram orientados a apertar 

botões com a mão direita para sinalizar se a face é masculina ou feminina.  

Cada estímulo visual (face com valência emocional) tinha duração de 2 

segundos com intervalo entre os estímulos de 4 a 12 segundos segundo 

distribuição específica e durante o qual foi apresentada uma cruz central. A 

condição de controle (face neutra - 0% de valência emocional), também foi 

apresentada com 2 segundos de duração e mesma variação de intervalo 

temporal. As faces apresentadas pertencem ao modelo de Eckman com 0, 

50 e 100% de valência emocional, obtidas através de programa para 

deformação de imagens, similar ao modelo utilizado por Fu et al 14.  

Assim, o desenho do estudo adotado foi de estímulos 

paramétricos, relacionado a eventos e fatorial, o que possibilita a análise de 

áreas relacionadas aos estímulos primários e áreas com resposta 

proporcional a valência emocional. Estes achados podem ser comparados 

entre os pacientes deprimidos e não deprimidos, e também antes e depois 

do tratamento para depressão. Entre as faces foi apresentada uma cruz para 
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fixação do olhar de forma a reduzir o número de sacadas visuais, manter o 

foco atencional no estímulo visual, e reduzir a chance de artefatos de 

movimentação ocular.  

Para a execução da tarefa os pacientes foram treinados por 

período variável entre 5 e 20 minutos, fora da sala de exame. 

 

Figura 09 – Faces de Eckmann – As faces de Eckmann foram apresentadas 
de forma a produzir níveis crescentes de tristeza: faces neutras e com 
intensidades baixa e alta de tristeza.  

 

4.3.5.2 Apresentação dos estímulos e avaliação de respostas 

comportamentais 

 Durante a realização do exame de ressonância magnética os 

pacientes foram acompanhados pelos médicos pesquisadores e sempre 

inquiridos a respeito de sintomas de claustrofobia ou ansiedade.  

Para a apresentação das faces e avaliação das respostas 

comportamentais, de forma sincronizada com a aquisição das imagens de 

RMf utilizamos: 
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• Projetor multimidia: utilizado para a apresentação visual das faces, 

era posicionado na sala de comando, conectado ao computador e projetava 

as imagens através da janela para a tela que ficava na sala do magneto de 

RM.  

• Tela: de material não ferromagnético e foi posicionada no interior da 

sala do magneto, próximo aos pés do paciente. O paciente observava esta 

tela através de um jogo de espelhos no interior da bobina. 

• Caixa trigger: aparelho destinado a sincronizar com precisão a 

aquisição de imagem de RMf com um computador PC (Zurc & Zurc, São 

Paulo - SP). O trigger programável recebe um sinal especial do aparelho de 

RM que indica quando esta imagem será adquirida, então o trigger envia um 

pulso de sincronização ao computador de apresentação de estímulos, 

através de uma porta Serial, Paralela, USB ou Joystick. Neste computador, 

algum programa executável de estímulo aguarda este sinal para iniciar a 

apresentação de estímulos. 

• Joystick: um joystick com dois botões adaptado ao ambiente de RM 

(Zurc & Zurc, São Paulo - SP) foi utilizado para avaliação das respostas 

comportamentais. A interface de comunicação é feita através do painel de 

penetração do aparelho de RM, e é conectado ao computador de 

apresentação dos estímulos. O joystick foi posicionado na mão direita do 

paciente, cuja orientação foi de apertar o botão de cima se a face fosse 

masculina ou o de baixo se fosse feminina. 

 • Computador de apresentação de estímulos: posicionado na sala de 

comando e conectado ao projetor multimídia, ao trigger e ao joystick, 
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permitia a exata sincronização dos estímulos com a aquisição das imagens e 

a coleta de respostas comportamentais. Para este fim foram utilizados os 

softwares: Visual Basic (Microsoft, Seattle, WA - EUA). Após cada 

apresentação de uma face, este computador media o tempo que o paciente 

levava para apertar o botão do Joystick e gravava um arquivo com todos os 

tempos de reação. 

 

4.3.5.3 Análise de Imagens de Ressonância Magnética funcional  

As análises estatísticas foram realizadas através do programa 

gratuito, disponível na Internet, “Brain Activation Mapping” (XBAM, 

www.brainmap.co.uk). As análises realizadas por este programa são 

bastante similares ao programa “Statistical Parametric Mapping” (SPM) 

(www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm): utiliza o modelo linear generalizado, correção de 

movimento, filtros espaciais, registro e normalização das imagens, exceto o 

cálculo dos valores de significância dos testes estatísticos, que são obtidos 

através de técnica não paramétrica, com técnica de permutação 171, 172. 

Em um primeiro passo as imagens EPI foram pré-processadas: com 

correção de movimentos, “slice time correction” e filtro espacial. Os mapas 

de ativação individuais foram obtidos através de um modelo linear 

generalizado (GLM) e testes não paramétricos baseados em permutação de 

ondaletas. Para cada condição o modelo de resposta hemodinâmica foi 

determinado considerando a convolução do desenho experimental com duas 

funções de Poisson (com picos em 4 e 8 segundos). Interações de Volterra 

foram incluídas neste modelo.  
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De forma a avaliar o tamanho do efeito dos estímulos, ou o contraste 

de ativação entre os estímulos, o coeficiente residual da soma dos 

quadrados (SSQ) (percentagem da variância residual explicada pela 

hipótese nula do modelo) foi calculado para cada voxel em todo o volume. 

Este resultado foi mostrado em mapas de SSQ (procedimento análogo à 

estatística F no SPM). 

Portanto, o SSQ do voxel é a estatística de interesse, que será 

utilizada nas próximas análises. De forma a obter uma avaliação entre 

múltiplos indivíduos, os mapas de SSQ  de cada indivíduo foi transposto 

para o espaço padronizado de Talairach e Tournoux (Talairach and 

Tournoux 1988). Os mapas genéricos de ativação do grupo foram então 

calculados considerando-se a média dos SSQ entre os indivíduos. 

Finalmente a significância estatística do mapa de grupo foi avaliada através 

de testes de permutação não paramétricos170. Este tipo de análise tem 

mostrado o melhor desempenho para controle de erros falsos positivos. 

  As comparações de cada grupo antes e após o tratamento foram 

realizadas usando uma abordagem de análise de variância (ANOVA), 

assumindo os SSQ de cada indivíduo como observações. Novamente a 

inferência estatística foi baseada em cálculo de permutação, agora entre os 

componentes de cada grupo. 
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4.4 Tratamento da depressão 

4.4.1 Estimulação Magnética Transcraniana  

4.4.1.1 Segurança 

Todos os pacientes que foram tratados para depressão 

responderam o questionário para segurança da estimulação magnética 

transcraniana (anexo 11).  

 

4.4.1.2 Equipamento  

A EMT foi realizada através de um estimulador magnético da marca 

Dantec com uma bobina em formato de oito.   

Figura 10 – Aparelho de EMT utilizado no serviço do Instituto de Psiquiatria 
do HCFMUSP.  
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Figura 11 – A bobina do aparelho de EMT é colocada sobre a cabeça do 
paciente e realizada a estimulação sobre a área de interesse. 

 

 4.4.1.3 Procedimento para Estimulação 

Inicialmente foi determinado o limiar motor de cada paciente através 

da contração do músculo abdutor breve do polegar segundo o método 

descrito por Pascual-Leone (1992, 1993). O córtex pré-frontal dorso lateral 

(DLPFC) esquerdo foi localizado através de parâmetros anatômicos - 

aproximadamente 5 cm anterior em um plano parassagital do ponto de 

máxima estimulação do músculo abdutor breve do polegar (George et al, 

1997).   
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O DLPFC esquerdo foi então estimulado com os seguintes 

parâmetros: 120 % do limiar motor, freqüência de 5 Hz em cada série, 

duração de 15 segundos, e intervalo de 45 segundos entre cada série. A 

cada sessão 50 séries eram aplicadas totalizando 3750 estímulos por 

sessão. 

Foram realizadas aplicações durante 4 semanas (em dias alternados) 

cada dia com 50 séries de estímulos, totalizando 12 sessões. Em todas as 

sessões foi determinado o limiar motor. 

Estes pacientes receberam em conjunto tratamento com placebo. Os 

comprimidos foram preparados de tal modo que os comprimidos de 

fluoxetina serão iguais aos de placebo e, portanto apenas o pesquisador 

responsável (não cego) sabia os diferenciar. 

4.4.2 Fluoxetina 

O grupo de pacientes alocado para receber medicação (grupo 2), 

recebeu fluoxetina 20mg/dia por 4 semanas (30 dias).  Estes pacientes 

receberam EMT repetitiva placebo através de um estimulador magnético da 

marca Dantec com uma bobina em formato de oito placebo (“sham EMT”), 

ou seja, que não possui nenhum efeito biológico sobre o córtex cerebral, 

porém a sensação sobre o escalpe e o artefato acústico são os mesmos da 

bobina ativa. Nenhum destes participantes tinha experiências prévias com 

EMT. O restante dos procedimentos do grupo que receberá EMTr placebo 

foram iguais aos do grupo que receberá EMTr ativa, com exceção da 

localização do limiar motor que não é possível com a bobina placebo pelas 

Ellison Fernando Cardoso                                                                               Métodos 



Avaliação do tratamento de depressão em pacientes com DP através de RMf       70 
 

razões expostas acima. Em outras palavras, os pacientes eram submetidos 

ao procedimento ativo para obtenção do limiar motor, sentindo a 

movimentação involuntária da mão com a estimulação. Após isto a bobina 

era trocada pela bobina placebo para simular a estimulação do córtex pré-

frontal.  O ruído acústico, o tempo e a sensação no escalpe eram similares a 

bobina ativa, tornando fiel a simulação.  
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5.1 Tratamento clínico da depressão 

 Os 21 pacientes apresentaram boa aderência ao tratamento estando 

presente em todas as sessões pontualmente. Os pacientes não 

apresentaram efeitos colaterais significativos em ambos os grupos. A tabela 

1 mostra as características clínicas e demográficas dos pacientes em cada 

grupo. Os grupos foram considerados similares em suas características 

demográficas e clínicas antes do início do tratamento 

Houve uma significativa redução na pontuação das escalas de depressão 

após quatro semanas de tratamento em ambos os grupos (Tabela 2 – 

Gráficos 1 e 2). Através de metodologia de Análise de Variâncias corrigidas 

para medidas repetidas (ANOVA) observou-se um significativo efeito do 

tempo para ambas as escalas (p ≤ 0,0001 - BDI e HDRS), mas o termo de 

interação não foi significativo (p=0,07 - BDI e p=0,26 - HDRS) (Tabela 2 – 

Gráficos 1 e 2). Além disso, também se observou um efeito significativo no 

mini exame do estado mental (p=0,0028). Os escores motores não 

apresentaram mudanças significativas ou tiveram um efeito marginal de 

tempo (p=0,96 - SE e p=0,04 - UPDRS). Estes dados são apresentados nas 

tabelas 1 e 2.  
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Tabela 1 – Dados demográficos dos pacientes.  
 EMT Fluoxetina 

Idade 67 (8,3) 63 (7,1) 
Tempo de doença (anos) 11 (7,6) 11 (6,4) 
Dose mediana diaria de levodopa  975 1100 
Hoehn and Yahr 2,54 (0,82) 2,50 (0,53) 
UPDRS 38, 64 (12,7) 34,70 (11,96) 
BDI 23,36 (5,89) 26,10 (9,12) 
HDRS 22,64 (5,18) 22,70 (6,43) 
NOTA: A tabela acima mostra os dados demográficos de nossa amostra.  
EMT- Estimulação Magnética Transcraniana (EMT)  ativa  e comprimido 
placebo. Fluoxetina – EMT placebo e fluoxetina 20 mg / dia. Os números 
representam a Média (desvio padrão). UPDRS – Escala de gravidade 
unificada da Doença de Parkinson, BDI – Inventário de depressão de Beck, 
HDRS – Escala de depressão de Hamilton. 
 

Tabela 2 – Dados clínicos antes e após o tratamento analisados através 
de ANOVA de dois fatores 

 EMT Fluoxetina Efeito principal do 
Tempo 

Interação 
Tempo vs. 

Grupo 
     F(1.19) p F(1.19) P 
 Pré Pós Pré Pós     

HY 2,54 
(0,82) 

2,63 
(0,81) 

2,50 
(0,53) 

2,40 
(0,51) 

0,0021 0,96 0,95 0,34 

SE 75,45 
(15,7) 

65,45 
(18,64) 

77,00 
(13,07) 

75,56 
(12,36) 

5,02 0,04 1,27 0,27 

UDPRS 38, 64 
(12,7) 

42,00 
(18,37) 

34,70 
(11,96) 

37,10 
(11,08) 

2,03 0,17 0,18 0,67 

BDI 23,36 
(5,89) 

14,9 
(10,0) 

26,10 
(9,12) 

11,0 
(10,0) 

45,8 <0,0001 3,65 0,07 

HRSD 22,64 
(5,18) 

13,5 
(11,0) 

22,70 
(6,43) 

9,5 
(8,5) 

40,4 <0,0001 1,3 0,26 

MMSE 24,55 
(2,94) 

26,55 
(3,21) 

25,10 
(3,75) 

27,30 
(2,98) 

11,74 0,0028 1,6 0,22 

Nota: Dados clínicos antes e após o tratamento analisados através de 
ANOVA de dois fatores: tipo de tratamento (EMT e fluoxetina) e tempo 
(antes e após o tratamento). Houve efeito de tempo significativo nas 
variáveis BDI e HDRS. O efeito do grupo não foi significativo para nenhuma 
destas variáveis (F<1 para todos os modelos). - Hoehn and Yahr (HY). 
Schwab and England activities of daily living index (SE). Unified Parkinson’s 
Disease Rating Scale (UPDRS. part III). Beck Depression Inventory  
(BDI).Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD). Mini Mental State 
Examination (MMSE). 
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Gráfico 01 - Gráfico dos inventários de depressão de Beck (BDI) dos pacientes 
tratados com fluoxetina e EMT. Através de ANOVA 2x2 comparando-se os tipos de 
tratamento ao longo do tempo, observou-se significativa melhora das escalas de 
depressão com ambos os tratamentos (p<0,0001), sem interação significativa entre 
eles (p=0,07). 
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Gráfico 02 - Gráfico das escalas de depressão de Hamilton (HDRS) dos pacientes 
tratados com fluoxetina e EMT. Através de ANOVA 2x2 comparando-se os tipos de 
tratamento ao longo do tempo, observou-se significativa melhora das escalas de 
depressão com ambos os tratamentos (p<0,0001), sem interação significativa entre 
eles (p=0,26). 
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5.2 Comparação do padrão de atividade cerebral entre os pacientes 

com doença de Parkinson com depressão e sem depressão 

Para comparar as diferenças de ativação das faces negativas em 

pacientes com DP sem e com depressão utilizamos testes de análise de 

variância (ANOVA). 

Os pacientes deprimidos, quando comparado a pacientes não 

deprimidos, apresentaram menor ativação no córtex pré-frontal medial e 

maior ativação do córtex occipital e do cerebelo à esquerda na percepção de 

faces negativas (Figura 12). 

Ellison Fernando Cardoso                                                                         Resultados 



Avaliação do tratamento de depressão em pacientes com DP através de RMf       75 
 

 

Figura 12 – Mapa de ativação das análises de variância ANOVA (ABAM) 
comparando a atividade cerebral dos pacientes deprimidos e não 
deprimidos.  Observamos maior atividade do córtex visual primário (amarelo) 
e menor atividade do córtex pré-frontal medial (vermelho) ao compararmos 
nos pacientes deprimidos (p < 0,05). 
 
Tabela 3 – Diferenças de ativação cerebral na percepção de faces entre os pacientes 

portadores da doença de Parkinson com e sem depressão 
 

Região de ativação máxima Lado Tamanh
o 

BA Coordenadas de 
Talairach  

Valor 
p 

    x y Z  
Não Deprimido > Deprimido        
Córtex Pré Frontal Medial Bilateral 39 8/9 14 0 42 0.0003 
        
Deprimido > Não Deprimido        
Cerebelo / Giro Fusiforme E 7 18 -25 -59 -18 0.01 
Córtex Visual Primário D 7 17 10 -62 20 0.04 
 
NOTA: Os dados acima se referem às comparações entre os pacientes 
portadores da doença de Parkinson sem e com depressão, obtidos através 
de análise de variância (ANOVA). As coordenadas de Talairach se referem 
ao voxel com maior razão de SSQ em cada cluster 3D. “Cluster-wise p-
value” foi conservadoramente ajustado, permitindo um número esperado de 
falsos positivos por clusters (Abreviações: D – direito, E – esquerdo, BA – 
Áreas de Brodmann). 
 

Ellison Fernando Cardoso                                                                         Resultados 



Avaliação do tratamento de depressão em pacientes com DP através de RMf       76 
 

5.3 Avaliação das mudanças da atividade cerebral induzidas pelo 
tratamento da depressão com estimulação magnética transcraniana 

 

Para comparar as diferenças de ativação das faces negativas e 

neutras antes e após o tratamento utilizamos testes de análise de variância 

(ANOVA). Inicialmente comparamos as diferenças de ativação cerebral entre 

as faces tristes e neutras dentro de cada indivíduo e em seu respectivo 

grupo. De posse desta informação através de novo teste de ANOVA, 

comparamos a variação antes e depois do tratamento.  

No grupo tratado com EMT, o contraste entre as faces 100 % tristes 

versus as faces neutras demonstrou maior ativação no córtex pré-frontal 

dorso lateral esquerdo (DLPFC) incluindo as porções medianas do giro 

frontal médio se estendendo ao giro frontal inferior (Áreas de Broadmann 

(BA) 9 e 46) e diminuição no giro fusiforme (BA 18) e no DLPFC direito 

quando comparadas aos dados antes do tratamento (Figura 13 e tabela 3). 
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Figura 13 – Mapas de ativação das análises de variância ANOVA (ABAM) 
comparando a atividade cerebral antes e depois do tratamento dos 
pacientes submetidos EMT.  As áreas em azul mostram aumento enquanto 
que as em amarelo demonstram redução da atividade cerebral após o 
tratamento. Observamos o aumento da atividade do córtex pré-frontal dorso 
lateral esquerdo (giro frontal médio e inferior – BA 9 e 46) e da porção rostral 
do giro do cíngulo, assim como redução da ativação da atividade do giro 
fusiforme e do cerebelo direito (p < 0,01). 
 
 

Mudanças de ativação cerebral na percepção de faces induzidas  
pelo tratamento com estimulação magnética transcraniana 

Região de ativação 
máxima 

Lado Tamanho BA Coordenadas de 
Talairach  

Valor 
p 

    x y Z  
Redução da atividade 
cerebral com o 
tratamento 

       

Giro fusiforme / cerebelo E 26 18 36 -55 -23 0.008 
Giros frontais médio e 
inferior  

D 55 9 /46 46 14 31 0.004 

        
Aumento da atividade 
com o tratamento 

       

Giro frontal inferior  E 21 44 -46 11 14 0.009 
Giro Cíngulo anterior  E 42 24 0 -3 47 0.002 
        
Tabela 3 – Mudanças de ativação cerebral na percepção de faces induzidas 
pelo tratamento da depressão através de estimulação magnética 
transcraniana (BA – áreas de Broadmann; D – direito; E – esquerdo) 
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5.4 Avaliação das mudanças da atividade cerebral induzidas pelo 

tratamento da depressão com fluoxetina 

De forma similar ao grupo que recebeu estimulação magnética 

transcraniana, utilizamos testes de análise de variância (ANOVA) para 

comparar as diferenças de ativação das faces negativas e neutras antes e 

após o tratamento. Inicialmente comparamos as diferenças de ativação 

cerebral entre as faces tristes e neutras dentro de cada indivíduo e em seu 

respectivo grupo. De posse desta informação, realizamos um novo teste de 

ANOVA, onde comparamos as mudanças de ativação antes e após o 

tratamento.  

No grupo tratado com fluoxetina o mesmo contraste mostrou maior 

ativação no córtex pré-frontal medial direito, incluindo a área motora 

suplementar e o campo ocular frontal (BA 6 e 8) e áreas pré-motoras à 

direita, quando comparadas ao exame inicial (figura 14, tabela 4). 
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Figura 14 – Mapas de ativação das análises de variância ANOVA (ABAM) 
comparando a atividade cerebral antes e depois do tratamento dos pacientes 
que receberam fluoxetina.   O córtex pré-motor direito e o córtex pré-frontal 
medial com extensão ao cíngulo anterior estavam mais ativos após o 
tratamento (em vermelho). (p < 0,01) 
 

Mudanças de ativação cerebral na percepção de faces  
induzidas pelo tratamento com fluoxetina 

Região de ativação máxima Lado Tamanho BA Coordenadas de 
Talairach  

Valor p 

    x y z  
Redução da atividade 
cerebral com o tratamento 

       

Sem alterações significativas        
        
Aumento da atividade com o 
tratamento 

       

Córtex pré-motor  D 50 6 18 -11 53 0.007 
Córtex pré-frontal medial  D 44 8/9 43 0 31 0.002 
Tabela 4 – Mudanças de ativação cerebral na percepção de faces induzidas 
pelo tratamento da depressão através de estimulação magnética 
transcraniana (BA – áreas de Broadmann; D – direito) 
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5.5  Comparação das mudanças da atividade cerebral induzidas 

pelos diferentes tipos de tratamento da depressão 

Apesar da fluoxetina e da EMT aumentarem a atividade no córtex pré-

frontal medial (área pré-motora suplementar), a EMT determina um aumento 

adicional em sua ativação dado que a avaliação de interação dos grupos 

versus tratamento foi significativa (Figuras 15 e Gráfico 3 ). 

 

Figura 15 – Através de metodologia de análise de variância com dois fatores 
(tipo de tratamento e tempo) demonstrou a interação entre a EMT e a 
fluoxetina no córtex pré-frontal medial. Apesar de que em ambos os 
tratamentos houve aumento da atividade desta área o tratamento com EMT 
determinou aumento adicional quando comparado a fluoxetina. ( p < 0,01 ) 
 

Interação das mudanças de atividade cerebral induzida pelos tratamentos  
obtida através de ANOVA de dois fatores  

Região de ativação 
máxima 

Lado Tamanho BA Coordenadas de 
Talairach  

Valor p 

    x y z  
        
Córtex pré frontal medial  E 24 8/9 -3.6 0 47 0.004 
        
Tabela 5 – Áreas de significativa interação na ativação cerebral na 
percepção de faces induzidas pelo tratamento da depressão através de 
estimulação magnética transcraniana e fluoxetina (BA – áreas de 
Broadmann; E - esquerdo) 
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Interação entre os fatores Grupo / Tempo
SQ Médio no Cortex Pre Frontal Medial
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Gráfico 3 – Gráfico das razões das soma dos quadrados dos erros demonstrando a 
interação entre a fluoxetina e a EMT no córtex pré-frontal medial. 
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Tabela 6 – Resumo das mudanças de ativação cerebral na percepção de faces induzidas 
pelo tratamento da depressão 

Região de ativação máxima Lado Tamanho BA Coordenadas de 
Talairach  

Valor 
p 

    x y Z  
EMT         
Redução da atividade 
cerebral com o tratamento 

       

Giro fusiforme / cerebelo E 26 18 36 -55 -23 0.008 
Giros frontais médio e inferior  D 55 9 /46 46 14 31 0.004 
        
Aumento da atividade com o 
tratamento 

       

Giro frontal inferior  E 21 44 -46 11 14 0.009 
Giro Cíngulo anterior  E 42 24 0 -3 47 0.002 
        
Fluoxetina         

Redução da atividade 
cerebral com o tratamento 

       

Sem alterações significativas        
        
Aumento da atividade com o 
tratamento 

       

Córtex pré-motor  D 50 6 18 -11 53 0.007 
Córtex pré-frontal medial  D 44 8/9 43 0 31 0.002 
        
Interação (ANOVA 2 fatores)        
Córtex pré-frontal medial  E 24 8/9 -3.6 0 47 0.004 
 
NOTA: Os dados acima se referem às comparações antes e após o 
tratamento com fluoxetina ou EMT através de análise de variância (ANOVA). 
As coordenadas de Talairach se referem ao voxel com maior razão de SSQ 
em cada cluster 3D. “Cluster-wise p-value” foi conservadoramente ajustado, 
permitindo um número esperado de falsos positivos por clusters 
(Abreviações: D – direito, E – esquerdo, BA – áreas de Brodmann). 
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6.1 Tratamento clínico da depressão 

 Embora o objetivo primário deste estudo não seja demonstrar a 

eficácia do tratamento para depressão com EMT ou fluoxetina, observamos 

em nossa amostra significativa redução na pontuação das escalas de 

depressão após quatro semanas de tratamento em ambos os grupos. Os 

dados são concordantes com a literatura que mostra a eficácia do 

tratamento para depressão com EMT ou fluoxetina em pacientes com DP 8, 9. 

As vantagens potenciais da EMT sobre antidepressivos é 

principalmente a ausência de interação medicamentosa e menor 

possibilidade de efeitos adversos8, principalmente em pacientes que utilizam 

uma série de medicações. Por outro lado, a EMT demanda a vinda do 

paciente ao local da aplicação, maior tempo diário gasto com o tratamento, e 

maior custo. Estes fatores podem por outro lado levar a menor adesão ao 

tratamento do que a terapêutica com antidepressivos. Além disto, ainda não 

há dados suficientes para garantir que seu efeito seja duradouro após 

aplicações seqüenciais. 

Escolhemos a fluoxetina, um inibidor seletivo da recaptação de 

serotonina (ISRS), ao invés dos antidepressivos tricíclicos, pois os últimos 

podem agravar a hipotensão ortostática associada à DP assim como 

exacerbar problemas cognitivos. Uma série de estudos tem sugerido que os 

ISRS são eficazes para o tratamento da depressão na DP 63 e não 

influenciam a função motora 158. 

Apesar de estudos anteriores terem demonstrado 173 significativa 

melhora das escalas de depressão com o uso de EMT com freqüências de 
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15 Hz, decidimos utilizar diferentes parâmetros de estimulação (freqüência 

de 5 Hz e intensidade de 120 % do limiar motor) por duas razões: primeiro, 

em um estudo prévio deste laboratório observou-se que a EMT com 5 Hz 

tem um efeito antidepressivo que pareceu ser superior a outros estudos com 

que utilizaram estimulação de 10 ou 20 Hz 174; segundo nós decidimos 

realizar 3 sessões por semana e prolongar o tratamento por um mês, pois 

estudos recentes demonstraram que um período prolongado de tratamento 

aumenta os efeitos antidepressivos da EMT 175, 176. 

Uma importante consideração a respeito do desenho do estudo é a 

escolha dos grupos controles. Optamos por grupo controle ativo ao invés de 

grupo somente placebo. Consideramos eticamente inapropriado adicionar 

um grupo EMT placebo / droga placebo pois isto deixaria os pacientes com 

depressão sem tratamento por um longo período. Além disto, a fluoxetina 

mostrou-se superior ao placebo em um estudo prévio, embora este estudo 

tenha sido realizado em uma população geriátrica e não em pacientes com 

DP 177. Por outro lado, o principal objetivo deste estudo foi avaliar os 

correlatos neuronais obtidos pela RMf da EMT para o tratamento da 

depressão e compará-la a outro tratamento ativo e não testar sua eficácia. 

Uma limitação deste estudo é o próprio método da EMT placebo, pois 

este procedimento não induz exatamente a mesma sensação tátil e não 

produz contrações musculares involuntárias no músculo temporal. Entretanto 

os pacientes nunca haviam recebido EMT reduzindo a probabilidade de 

perceberem se o tratamento era ativo ou placebo. Além disto, nenhum 

paciente abandonou o estudo. Em uma meta análise recente Fregni et al. 178 

Ellison Fernando Cardoso                                                                       Discussão 



Avaliação do tratamento de depressão em pacientes com DP através de RMf       86 

mostraram que a EMT placebo em pacientes com DP induz um mínimo 

efeito placebo, não significativo (indexado pela UPDRS) com tamanho 

relativo do efeito de apenas 0,1. 

 

6.2 Comparação do padrão de atividade cerebral entre os pacientes 

com Doença de Parkinson com depressão e sem depressão 

Ao compararmos a atividade cerebral na percepção de faces em 

pacientes com depressão e sem depressão observamos maior atividade na 

porção póstero-superior do córtex pré-frontal medial (área pré-suplementar 

motora – BA 8 e 9). Esta foi a mesma área cerebral que ocorreu a interação 

entre os tratamentos (EMT e fluoxetina) e fase (pré e pós tratamento) com 

maior amplitude de resposta no grupo tratado com EMT.  

Os achados pregressos de RMf mostram que esta área está ligada a 

monitoração de conflito, monitoração de erros e seleção de resposta e 

conseqüente iniciação da ação 123. Apesar de estar classicamente envolvida 

em tarefas cognitivas, observou-se uma correlação entre que a redução da 

atividade da porção póstero-rostral do córtex pré-frontal medial e a analgesia 

induzida pela hipnose e com tratamento placebo 133-135. Os autores propõem 

que a dor desencadeia um forte desejo de escapar ou reduzí-la. Influências 

descendentes ("top-down") que desvalorizem a dor como a hipnose e a 

analgesia induzida pelo placebo também deve desvalorizar nossa motivação 

em realizar uma ação. 123 Esta área tem íntima relação anatômica com a 

porção ântero-rostral do córtex pré-frontal medial e ambas também estão 

implicadas no processamento emocional dentro do sistema dorsal 104. A 
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percepção de faces negativas, de forma análoga a percepção álgica, 

desencadeia uma iniciação da ação de forma a tentarmos reduzí-las, 

sugerindo também que esta área participe do processo de modulação 

descendente ("top-down") do sistema dorsal.  

Nossos achados mostraram que os pacientes com DP sem depressão 

apresentaram maior atividade nesta área, sugerindo que a modulação do 

estímulo emocional é um processo associado à atividade neural diferente em 

pacientes deprimidos e não deprimidos com DP.  

 

6.3 Avaliação das mudanças da atividade cerebral induzidas pelo 

tratamento da depressão com estimulação magnética transcraniana 

 

O tratamento com EMT induziu um aumento da atividade BOLD no 

córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo (DLPFC) e no cíngulo anterior e 

reduziu a atividade do DLPFC direito, do giro fusiforme e do cerebelo. 

O único estudo publicado na literatura que avalia os substratos 

neuronais do tratamento da depressão com EMT e fluoxetina foi realizado no 

HCFMUSP, com imagens de SPECT HMPAO em repouso 173. O tratamento 

com EMT induziu um aumento do fluxo sanguíneo regional cerebral (rCBF) 

nos córtices pré-frontais, de forma mais acentuada à esquerda, no cíngulo 

anterior e posterior. Apesar de ambos os estudos mostrarem o aumento da 

atividade no córtex pré-frontal esquerdo e no cíngulo anterior, a principal 

explicação das diferenças entre os achados pode ser atribuída as diferenças 

entre o SPECT e a RMf. A RMf mede a atividade cerebral relacionada a uma 
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tarefa enquanto que o SPECT a mede em repouso. Outro fator é que os 

estudos realizados utilizaram diferentes parâmetros da EMT. Pacientes no 

estudo com SPECT receberam 10 sessões durante duas semanas com 40 

séries de 75 estímulos com 110 % do limiar motor numa freqüência de 15 

Hz. No nosso estudo os pacientes receberam 12 sessões de EMT durante 4 

semanas de tratamento com 50 séries de 50 estímulos com 120 % do limiar 

motor numa freqüência de 5 Hz. Estes fatos também podem justificar os 

diferentes achados no estudo anterior. 

Nossos resultados concordam com estudos de EMT pregressos em 

que pacientes com depressão apresentaram um aumento da atividade do 

DLPFC esquerdo após a estimulação desta área com EMT de alta 

freqüência. Em um estudo com 17 pacientes Mottaghy et al. demonstraram 

que após 2 semanas de tratamento, a EMT reverteu assimetria significativa 

na perfusão entre os hemisférios cerebrais favorecendo o hemisfério direito 

179. O aumento na atividade pré-frontal e diminuição das áreas límbicas 

foram correlacionadas com a melhora sintomática. 

Nos modelos iniciais da fisiopatologia da depressão, baseados em 

estudos de neuroimagem, a hipoatividade do DLPFC esquerdo foi 

considerada um ponto fundamental. Estudos de lesões no córtex pré-frontal 

esquerdo também foram correlacionados a maior incidência de sintomas 

depressivos 180, 181. E de forma a corroborar estes achados estudos com 

SPECT demonstraram normalização da hipoatividade do DLPFC esquerdo 

após o tratamento da depressão 182-185. Estas observações sugerem que 

haja uma modulação da atividade do DLPFC de forma a melhorar a 
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depressão. Em nosso estudo os pacientes tratados com EMT apresentaram 

um aumento da atividade do DLPFC à esquerda e redução à direita. Nossos 

achados também favorecem a hipótese de que dentro da rede responsável 

pela percepção emocional haja uma assimetria da atividade entre os DLPFC 

na depressão, com menor atividade à esquerda, que é restaurada após o 

tratamento. 

Nosso estudo mostrou que, além da EMT agir localmente 

determinando aumento da atividade neuronal na área estimulada, determina 

alterações nas áreas interligadas (efeito em rede) com redução da atividade 

do DLPFC contralateral. Estes efeitos foram recentemente demonstrados 

clinicamente em um estudo realizado para o tratamento da função motora 

em pacientes com acidente vascular cerebral, através da EMT de baixa 

freqüência (inibitória) aplicada sobre o córtex motor primário do hemisfério 

sadio. Após 5 sessões os pacientes mostraram melhora da função motora 

do mão afetada que durou pelo menos duas semanas 186. Além disso, a 

excitabilidade cortical foi reduzida no hemisfério não acometido e estimulado 

e aumentou no hemisfério acometido conforme aferido por pulso único da 

EMT.  Em nosso estudo foi utilizada a EMT de alta freqüência (5 Hz - 

excitatória), mas em uma área diferente e com efeito exatamente oposto: 

aumento da atividade no DLPFC ipsilateral e redução no contralateral. Este 

achado pode estar relacionado ao mesmo mecanismo proposto no estudo 

prévio – a inibição transcalosa entre o hemisfério estimulado e não 

estimulado.  
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6.4 Avaliação das mudanças da atividade cerebral induzidas pelo 

tratamento da depressão com fluoxetina 

A fluoxetina induziu um aumento da atividade do cortex pré-frontal 

medial (incluindo a área suplementar motora e o campo ocular frontal), e das 

áreas pré-motororas à direita (BA 6), nenhuma mudança de atividade foi 

observada na amígdala.  

Estudos pregressos relataram um aumento da atividade da amígdala 

em indivíduos deprimidos sem outras comorbidades que reduzia após o 

tratamento com antidepressivos 14, 81, 187. Estudos recentes demonstraram 

que os inibidores da recaptação de serotonina (ISRS) modulam a atividade 

da amígdala em voluntários sadios, mostrando que a atividade da amígdala 

é modulada não apenas pela alteração do humor, mas por vias 

serotoninérgicas188. Neste estudo não observamos mudanças  no padrão de 

ativação da amígdala em nenhum dos tratamentos. Duas explicações podem 

justificar a ausência de atividade da amígdala no presente estudo: a primeira 

é que nosso estudo avaliou pacientes com DP em que a amígdala pode ser 

acometida pelo processo degenerativo relacionada à doença83, pacientes 

com DP apresentam uma alteração da atividade da amígdala que é 

parcialmente restaurada  com a terapêutica com levodopa; outra possível 

explicação é o fato deste estudo ter sido desenhado para avaliação de toda 

rede relacionada à depressão e não especificamente da amígdala,  o que 

diminui significativamente a possibilidade de acharmos alterações dada que 

esta área é altamente sensível a artefatos de susceptibilidade magnética no 

exame de ressonância magnética devido a proximidade com os seios 
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paranasais. Optamos por avaliar todo o cérebro, pois isto possibilita 

avaliarmos como a toda rede neuronal responsável pelo processamento 

emocional muda sua atividade com os diferentes tipos de tratamento, além 

de permitir avaliar o efeito de rede da EMT. Para estudarmos 

especificamente a amígdala um outro desenho de aquisição deveria ser 

realizado com imagens de alta resolução apenas da amígdala, 

preferencialmente adquiridas no plano coronal 189.  

 

6.5 Comparação das mudanças da atividade cerebral induzidas pelos 

diferentes tipos de tratamento da depressão 

 

Apesar de ambos os tratamentos induzirem um aumento da atividade 

no córtex pré-frontal medial dorsal, um aumento adicional foi observado no 

grupo submetido à EMT conforme comparados a fluoxetina. Este efeito pode 

estar relacionado às ações locais sobre o córtex pré-frontal esquerdo. Nós 

não adotamos neste estudo um desenho completamente fatorial para 

observar efeitos comportamentais de EMT e fluoxetina (caso onde deveria 

haver um desenho – quadrado latino – com quatro grupos: EMT e placebo 

fluoxetina, fluoxetina e placebo EMT, EMT juntamente com fluoxetina, e 

placebo apenas) e portanto, não tínhamos os grupos “tratamento conjunto 

com fluoxetina e EMT” e “apenas placebos” , uma vez que este último 

implicaria em não tratar efetivamente os pacientes com depressão, e 

conforme assinalado acima, optamos em realizar o estudo da forma adotada 

por razões éticas. Portanto, os resultados deste estudo devem ser 
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cuidadosamente interpretados, pois o efeito da interação terapêutica entre 

EMT e fluoxetina não foi avaliada.  

Por outro lado, nossos resultados mostraram que a EMT e a 

fluoxetina mudam a atividade cerebral relacionada à percepção de formas 

distintas com um aumento comum na atividade do córtex pré-frontal medial 

dorsal sendo maior no grupo submetido ao tratamento com EMT. O fato 

destas modalidades terapêuticas agirem em áreas cerebrais distintas pode 

explicar a interação terapêutica positiva observada clinicamente entre a EMT 

e a fluoxetina. Conca et al. foram os primeiros a propor um possível efeito 

adicional da EMT quando combinada aos antidepressivos. 190 Rumi et al., 

em um estudo duplo cego e controlado, compararam os efeitos da EMT 

placebo e EMT ativa em 44 pacientes com depressão maior que foram 

simultaneamente tratados com amitriptilina. Houve um aumento da resposta 

positiva nos pacientes com EMT ativa em conjunto com a amitriptilina, com 

melhor resposta antidepressiva e menor tempo para obtenção de 

resultados.174 Além disto, outro estudo com 99 pacientes recebendo 

diferentes antidepressivos (venlafaxina, sertralina, ou escitalopram) a 

combinação com 2 semanas de EMT ativa sobre o DLPFC esquerdo 

também mostrou melhora mais rápida  quando comparada a EMT placebo. 

176 Estudos futuros devem explorar os correlatos neuronais da interação 

terapêutica entre a fluoxetina e a EMT observada na prática clínica. 

Ellison Fernando Cardoso                                                                       Discussão 



 

7 Conclusões ____________________________

 



Avaliação do tratamento de depressão em pacientes com DP através de RMf       94 
 

 
1. Pacientes com doença de Parkinson e depressão apresentam 

maior atividade do córtex visual primário e menor atividade do 

córtex pré-frontal medial do que pacientes deprimidos na 

percepção de faces tristes. 

 

2. A fluoxetina promove um aumento da atividade do córtex pré 

motor direito e do córtex pré frontal medial e cíngulo anterior 

durante a percepção de faces com valência emocional negativa 

em pacientes com doença de Parkinson. 

  

3. A EMT determina, após o tratamento da depressão, aumento 

da atividade do córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo (giro 

frontal médio e inferior – BA 9 e 46) e da porção rostral do giro 

do cíngulo, assim como redução da ativação da atividade do 

giro fusiforme e do cerebelo direito durante a percepção de 

faces com valência negativa. 

 

4. A EMT e a fluoxetina modificaram a atividade cerebral em 

diferentes áreas. Além disto, ambos os tratamentos 

aumentaram a atividade córtex pré-frontal medial,  entretanto, a 

EMT determinou um maior aumento de sua atividade. 

 
 

Ellison Fernando Cardoso                                                                        Conclusões 



 

8 Anexos ________________________________ 

 



96 

ANEXO 1 - Termo de Consentimento livre e esclarecido pós- informado dos 
pacientes com Doença de Parkinson e Depressão submetidos a tratamento 

 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS  

DA 
 FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(Instruções para preenchimento no verso) 

_______________________________________________________________ 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE:......................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ........................................ SEXO : M �   F �  
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ............................................................... Nº ........................... APTO: .................. 
BAIRRO: ......................................................  CIDADE  ............................................................. 
CEP:........................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ............................................................................................................. 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ................................................................. 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M �   F �   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ............................................................................. Nº ................... APTO: ............................. 
BAIRRO:................................................................. CIDADE: ...................................................................... 
CEP:............................... TELEFONE: DDD (............).................................................................................. 
 
 

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Avaliação do tratamento de depressão em 
pacientes com doença de Parkinson através de Ressonância Magnética 
Funcional” 

2. PESQUISADOR:  Dr. Edson Amaro Jr. 

CARGO/FUNÇÃO: médico assistente do departamento de Radiologia do HC-FMUSP. INSCRIÇÃO 
CONSELHO REGIONAL Nº  

UNIDADE DO HCFMUSP: Instituto de Radiologia. 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 SEM RISCO �  RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO

 � 
 RISCO BAIXO �  RISCO MAIOR � 

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo) 

3. DURAÇÃO DA PESQUISA : 1 (um) ano. 
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 III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 

1. Justificativa e os objetivos da pesquisa:  
        Você está sendo convidado para participar de uma pesquisa com um novo aparelho que 
existe para tratar depressão. Como você talvez já saiba, os remédios que se utilizam para a 
depressão apresentam diversos efeitos adversos, principalmente em pacientes com doença de 
Parkinson, que já utilizam diversos tipos de remédios para controlar essa doença. Muitas 
vezes, não é possível utilizar esses remédios em pacientes com doença de Parkinson. Esta 
pesquisa terá dois grupos de pacientes : um grupo vai receber o remédio para depressão e 
estimulação magnética transcraniana sem nenhum efeito. O outro grupo vai receber a 
estimulação magnética transcraniana ativa (com efeito contra a depressão) que dura uns vinte 
minutos, diariamente por dez dias (menos nos finais de semana) e remédio placebo. O placebo 
é uma substância parecida com o medicamento, porém não tem efeito farmacológico ou de 
ressonância, e é usada para que se possa estudar o que acontece com o paciente que não 
toma a medicação. Portanto, em qualquer grupo que o pacientes esteja, ele estará recebendo 
tratamento ativo contra depressão. A escolha dos grupos será por sorteio. Este novo aparelho 
(estimulação magnética Transcraniana) tem sido utilizado em países da Europa e nos Estados 
Unidos, entre outras coisas para tratar depressão. Assim, com a estimulação transcraniana, 
além do tratamento da depressão, pode-se ter uma melhora dos sintomas do parkinson, como 
melhora dos tremores, da rigidez e da lentidão do doente com doença de Parkinson. Este 
aparelho tem uma espécie de imã que é colocado próximo da cabeça por um período curto de 
tempo. Você não sentirá nada, a não ser um pouco de formigamento no couro cabeludo. 
Durante a estimulação, você ficará acordado por todo o tempo, acompanhando tudo o que for 
feito. O estudo vai verificar se essa estimulação é tão eficaz para o tratamento da depressão na 
doença de Parkinson quanto o remédio.  

Para se avaliar este efeito, será realizado um exame chamado Ressonância Magnética 
funcional que serve para ver as áreas do cérebro que se ativam enquanto você enxerga 
algumas figuras e mexe as mãos. Este é um dos métodos que pode ser aplicado para 
avaliação dos efeitos benéficos do tratamento. No dia deste exame, o(a) senhor(a) vai ser 
colocado dentro do aparelho de ressonância magnética, que é um grande imã com um túnel. 
Durante o exame, o(a) senhor(a) irá ouvir um som relativamente alto. Porém, seus ouvidos 
serão protegidos com fones. Então serão realizadas imagens do cérebro. O senhor(a) será 
instruido durante o exame para realizar algumas tarefas simples como por exemplo repetir 
mentalmente números, olhar para a tela e seguir uma imagem projetada ou apertar um botão. 
Isso é feito sem necessidade de injetar qualquer substância ou de usar radiação, só a força do 
campo magnético e ondas de rádio (bastante semelhantes às ondas das rádios de FM) que 
não causam efeitos maléficos à sua saúde. 

Serão realizados 2 exames, um antes do tratamento e outro após para ver as 
modificações nas áreas ativadas no seu cérebro. No primeiro dia você ficará cerca de 1 hora no 
equipamento, haverá um intervalo para que você descanse e retornará para 30 minutos finais. 
O segundo exame será depois de mais ou menos um mês, após seu tratamento, mas agora 
será mais rápido, apenas 30 minutos, descansa e mais outros 30 minutos. Dessa maneira que 
você só precisa vir duas vezes fazer o exame. 

2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a 
identificação dos procedimentos que são experimentais:  

 
         Como explicado acima, caso você  seja escolhido para o grupo que vai tomar 
remédio e estimulação magnética transcraniana sem efeito, a pesquisa não vai mudar em 
quase  nada o seu tratamento. Se você for sorteado para o grupo que vai receber a 
estimulação magnética transcraniana ativa e medicação placebo, você vai receber os 
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efeitos contra depressão desse novo aparelho. Além disso, é necessário fazer alguns 
exames de sangue para garantir a sua total segurança. Para avaliar a sua melhora, você 
vai responder a algumas perguntas de um questionário que foi feito para ver a melhora da 
depressão. Você responderá a estas perguntas no começo, no meio e no fim do estudo. O 
paciente continuará tomando as medicações que usualmente toma para a doença de 
Parkinson durante a realização do estudo. Além disso, você realizará um exame da cabeça 
chamado ressonância magnética durante 2 vezes para avaliar melhor o tratamento.  

     
 

3. Desconfortos e riscos esperados:  
              Este procedimento de estimulação transcraniana já é utilizado há algum tempo para vários 
transtornos psiquiátricos. A maior parte das pesquisas é para tratamento da depressão. As queixas 
mais freqüentes dos pacientes que já utilizaram este tratamento são dores de cabeça ( mais ou 
menos um em cada dez pacientes sente isto). A dor de cabeça costuma ser leve, e melhora com 
analgésicos simples (por exemplo, AAS, paracetamol, dipirona) que podem resolver o problema. 
Este procedimento pode apresentar um risco pequeno de convulsões ( parecido com um ataque 
epiléptico). Este risco pequeno foi descrito em um número muito baixo de pacientes durante a 
realização de outras pesquisas e usou outros tipos de técnicas, que não serão utilizadas neste 
trabalho. Se você for escolhido para receber remédio contra a depressão ao invés de estimulação 
ativa, você poderá ter alguns efeitos adversos como dor de estômago leve e diarréia, esses efeitos 
ocorrem em uma pequena parte dos pacientes que tomaram essa medicação.  
        O exame de Ressonância Magnética não causa nenhum mal a saúde. O médico estará o 
tempo todo observando o exame e pode se comunicar com a pessoa dentro do aparelho. A 
qualquer momento o(a) senhor(a) poderá apertar um botão para parar o exame. O túnel é iluminado 
e tem um ventilador, mas algumas pessoas se sentem mal em lugares pequenos. Se este for o 
caso, basta pedir e a pessoa será retirada prontamente. Caso isso aconteça o aparelho possui 
diversos microfones e o Sr.(a) deverá dizer o que está sentindo e prontamente será atendido, e 
caso necessário será retirado do aparelho. 

 
Benefícios que poderão ser obtidos:  

        Com este tratamento, se você receber a estimulação magnética ativa você poderá melhorar da 
depressão sem sofrer os efeitos colaterais dos remédios para depressão. Caso receba o tratamento 
contra depressão com remédio, você estará sendo tratado da depressão da mesma forma, porém 
podendo ter alguns efeitos colaterais como dor de estômago e diarréia. 
 

4. Procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o 
indivíduo:  

 
        Outra possibilidade que existe é você utilizar somente o remédio para depressão.  
 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA 
PESQUISA: 

1. Direito, em qualquer momento, a ter informações sobre a forma da pesquisa e os seus riscos e vantagens, 
inclusive para esclarecer as dúvidas do paciente. 

2. Em qualquer momento, o paciente poderá desistir do estudo e isto NÂO irá causar nenhum problema 
ao tratamento futuro do paciente no Hospital das Clínicas. 

3. É garantido ao paciente que todos as informações da pesquisa serão confidenciais (secretas).  

4. Se ocorrer qualquer problema de saúde com o paciente por causa da pesquisa, o paciente terá o 
direito a ter tratamento específico no Hospital das Clínicas da FMUSP. 

5. Se houver qualquer problema de saúde ao paciente devido a pesquisa, este terá direito a receber 
uma recompensa (indenização). 
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V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 

INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

Dr. Edson Amaro Jr. Fone:  (11) 3887-4198. 
 

Dr. Ellison F. Cardoso Fone: (11) 9291-9111 ou (11) 3082-3720 

 

 

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 Os pacientes que receberem Estimulação Magnética e não melhorarem ou 
piorarem ao longo do estudo, saírão do mesmo e serão encaminhados ao ambulatório de 
transtornos afetivos para continuidade do tratamento. 

             O equipamento de Estimulação Magnética Transcraniana, já recebeu autorização 
de nossas autoridades competentes Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) para ser 
utilizada no presente estudo. 
 

 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me 
foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa. 

São Paulo,  ____ de ____________________  de   200___. 

_____________________________________________                 _______________________________ 
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal                    assinatura do pesquisador  
                                                                                                                         (carimbo ou nome Legível) 
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ANEXO 2 - Termo de Consentimento livre e esclarecido pós- informado dos 
pacientes com Doença de Parkinson sem depressão. 

 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

DA 
 FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(Instruções para preenchimento no verso) 

  

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1.NOME DO PACIENTE .:.............................................................................................................. 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : M �   F �  
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO .............................................................Nº ..........................    APTO: .................... 
BAIRRO:........................................................ CIDADE: .............................................................. 
CEP:........................................TELEFONE: DDD (...........) ......................................................... 
 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ............................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ............................................................ 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M �   F �   
DATA NASCIMENTO: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ................................................................................. Nº ............... APTO: ............ 
BAIRRO: ................................................................... CIDADE: .................................................. 
CEP: ........................................ TELEFONE: DDD (............)....................................................... 

____________________________________________________________________________ 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Avaliação do tratamento de depressão em pacientes 
com doença de Parkinson através de Ressonância Magnética Funcional” 

2. PESQUISADOR:  Dr. Edson Amaro Jr. 

CARGO/FUNÇÃO: médico assistente do departamento de Radiologia do HC-FMUSP. 
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº  . 

UNIDADE DO HCFMUSP: Instituto de Radiologia. 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

SEM RISCO �  RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO � 
RISCO BAIXO�  RISCO MAIOR � 

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo) 

4. DURAÇÃO DA PESQUISA : 1 (um) ano. 

____________________________________________________________________________________ 
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 III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 

5. Justificativa e os objetivos da pesquisa:  
        O senhor está sendo convidado para participar de uma pesquisa sobre a depressão na 
doença de parkinson. 

É comum que pacientes com a doença de Parkinson também tenham depressão. A 
dificuldade de movimentação e da fala por si só pode deixar o paciente deprimido. Mas 
acredita-se que também haja alterações nas substâncias químicas do cérebro que contribuem 
para o aparecimento da depressão. 

O senhor responderá a questionários gerais e outros mais especificos a respeito de 
depressão e da doença de parkinson e fará uma avaliação da linguagem. Caso seja constatada 
depressão o senhor irá receber o tratamento adequado. Caso o senhor não apresente 
sintomas de depressão participará deste estudo fazendo parte do grupo de pacientes com 
Doença de Parkinson sem depressão. 

Para que possamos compará-lo aos pacientes com doença de Parkison que tem 
depressão, será realizado um exame chamado Ressonância Magnética funcional que serve 
para ver as áreas do cérebro que se ativam enquanto o senhor enxerga algumas figuras e 
mexe as mãos. No dia deste exame, o senhor vai ser colocado dentro do aparelho de 
ressonância magnética, que é um grande imã com um túnel. Durante o exame, o senhor irá 
ouvir um som relativamente alto. Porém, seus ouvidos serão protegidos com fones. Então 
serão realizadas imagens do cérebro. O senhor será instruido durante o exame para realizar 
algumas tarefas simples como por exemplo repetir mentalmente números, olhar para a tela e 
seguir uma imagem projetada ou apertar um botão. Isso é feito sem necessidade de injetar 
qualquer substância ou de usar radiação, só a força do campo magnético e ondas de rádio 
(bastante semelhantes às ondas das rádios de FM) que não causam efeitos maléficos à sua 
saúde. O senhor  ficará cerca de 1 hora no equipamento, haverá um intervalo para descanso e 
retornará para 30 minutos finais. 

 
6. Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a 

identificação dos procedimentos que são experimentais:  
 
         Como explicado acima, o senhor foi escolhido para que possamos comparar pacientes 
com doença de Parkinson sem depressão (seu caso) com pacientes com doença de Parkinson 
que estão deprimidos. O senhor será submetido a questionários para fazer o diagnóstico de 
depressão e será examinado por um médico para avaliação da doença de Parkinson. Então 
fará alguns testes com um neuropsicólogo para avaliar sua memória e capacidade de cálculo 
entre outras coisas. Além disso será submetido a avaliação da linguagem por uma 
fonoaudióloga e realizará um exame de ressonância magnética, conforme descrito acima.  

O senhor continuará tomando as medicações que usualmente toma para a doença de 
Parkinson durante a realização do estudo.  

 
7. Desconfortos e riscos esperados:  

 
O exame de Ressonância Magnética não causa nenhum mal a saúde. O médico estará o 

tempo todo observando o exame e pode se comunicar com a pessoa dentro do aparelho. A 
qualquer momento o senhor poderá apertar um botão para parar o exame. O túnel é iluminado 
e tem um ventilador, mas algumas pessoas se sentem mal em lugares pequenos. Se este for o 
caso, basta pedir e a pessoa será retirada prontamente. Caso isso aconteça o aparelho possui 
diversos microfones e o senhor deverá dizer o que está sentindo e prontamente será atendido, 
e caso necessário será retirado do aparelho. 
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Benefícios que poderão ser obtidos:  

  
O senhor passará por avaliações com médicos e psicólogos que farão testes para o 

diagnóstico de depressão. Caso o senhor tenha sintomas de depressão será encaminhado 
para o tratamento específico.  

 
8. Procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo:  

 
Não há outras maneiras alternativas de obter as mesmas informações sobre a atividade 

cerebral com a mesma precisão e características que a ressonância magnética funcional.  
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IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA 
PESQUISA: 

6. Direito, em qualquer momento, a ter informações sobre a forma da pesquisa e os seus riscos e 
vantagens, inclusive para esclarecer as dúvidas do paciente. 

7. Em qualquer momento, o paciente poderá desistir do estudo e isto NÂO irá causar nenhum 
problema ao tratamento futuro do paciente no Hospital das Clínicas. 

8. É garantido ao paciente que todos as informações da pesquisa serão confidenciais (secretas).  

9. Se ocorrer qualquer problema de saúde com o paciente por causa da pesquisa, o paciente terá 
o direito a ter tratamento específico no Hospital das Clínicas da FMUSP. 

10. Se houver qualquer problema de saúde ao paciente devido a pesquisa, este terá direito a 
receber uma recompensa (indenização). 

  

 

 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 

INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

Dr. Edson Amaro Jr. Fone:  (11) 3887-4198. 
 

Dr. Ellison F. Cardoso Fone: (11) 9291-9111 ou (11) 3082-3720 

 

  

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 Não há. 

         

 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 
explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa  

São Paulo,  ____ de ____________________  de   200___.  

____________________________________________                       _________________________________ 
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal   assinatura do pesquisador  
                                                                                                                                (carimbo ou nome Legível) 
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Anexo 3   
 

Critérios Clínicos para o Diagnóstico de Doença de Parkinson do Banco  
de Cérebros do Reino Unido – (UK Parkinson´s Disease Brain Bank Criteria) 

 

1o passo: Diagnóstico de Sindrome Parkinsoniana 

 

• Bradicinesia (lentidão da iniciação de movimentos voluntários com a progressiva 

redução na velocidade e amplitude em ações repetitivas) 

• Pelo menos um dos seguintes: 

- Rigidez muscular 

- Tremor de repouso de 4-6Hz 

- Instabilidade postural não causada por disfunção: visual primária, vestibular, 

cerebelar, ou propriocepção. 

 

 

2o passo: Critérios de exclusão para doença de Parkinson 

 

• História de AVC de repetição com progressão em degraus das características 

parkinsonianas 

• História de TCE de repetição 

• História de encefalite 

• Crises oculogíricas 

• Tratamento com neurolépticos no início dos sintomas 

• Mais de um parente afetado 

• Sintomas exclusivamente unilaterais após 3 anos de doenças 

• Paralisia supranuclear do olhar 

• Sinais cerebelares 

• Envolvimento autonômico grave 

• Demência grave com distúrbios de memória, linguagem e praxia 

• Sinal de babinski 

• Presença de tumor cerebral ou hidrocefalia comunicante na TC de crânio 

• Resposta negativa a grandes doses de levodopa (se a foi excluída mal absorção) 
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• Exposição a MPTP 

 

3o passo: Critérios prospectivos de suporte para doença de Parkinson 

 

(três ou mais são requeridos para o diagnóstico definitivo de doença de Parkinson) 

• Início unilateral 

• Tremor de repouso presente 

• Desordem progressiva 

• Assimetria persistente afetando o lado de início mais freqüentemente 

• Resposta excelente a levodopa (70-100%) 

• Coréia grave induzida por levodopa 

• Reposta a levodopa por 5 ou mais anos 

• Curso clínico de 10 anos ou mais 
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Anexo 4 
Questionário de Segurança para Ressonância Magnética 

 
 

Data:______/______/_______      Data do Nascimento: _____/______/_______ 
 
Peso:__________________                                         Altura:________________ 
 
 
 

1. Você já foi submetido à alguma cirurgia ? (   ) Não (    ) Sim Qual ? 
 
 
 
 

2. Usa Marca passo ou algum tipo de prótese ( ouvido, dentes, etc) ? (  ) Não (   ) Sim Local: 
 

 
3. Possui algum clip de metal no corpo ? ? (   ) Não (    ) Sim Local: 

 
 
4. Já sofreu algum ferimento com serra ou farpas metálicas ? Com estilhaço ou arma de fogo ? (   ) 
Não (    ) Sim Local: 

 
 
5. Tem claustrofobia ? (   ) Não (    ) Sim __________________________________________ 
 
6. É hipertenso ? (   ) Não (    ) Sim ______________________________________________ 
 
7. É diabético ? (   ) Não (    ) Sim _______________________________________________ 
 
8. É cardiopata ? (   ) Não (    ) Sim ______________________________________________ 
 
9. É nefropata ? (   ) Não (    ) Sim _______________________________________________ 
 
10. Tem problemas respiratórios ? (   ) Não (    ) Sim ________________________________ 
 
11. É alérgico ? (   ) Não (    ) Sim _______________________________________________ 
 
12. Já utilizou contraste iodado ? (   ) Não (    ) Sim __________________________________ 
 
13. Região a ser estudada: CRANIO 
 
14. Diagnóstico clínico: Doença de Parkinson ________________________________________ 
 
15. Prescrição do Contraste                
 
Dosagem                  Médico                            Administrado                           Enfermagem 
__________        _____________                 ________________               _______________ 
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Anexo 5  
Hoehn and Yahr Staging of Parkinson's Disease 

 
1. Estagio um  

1. Sinais e sintomas em um lado do corpo  
2. Sintomas leves 
3. Sintomas inconvenientes, mas não debilitantes  
4. Geralmente, apresenta com tremor de um membro  
5. Amigos notaram mudanças na postura, locomoção e expressão facial 
  

2. Estagio dois 
1. Sintomas são bilaterais 
2. Mínima debilidade 
3. Postura e marcha estão afetados 
  

3. Estagio três  
1. Diminuição dos movimentos do corpo significantes 
2. Prejuízo no equilíbrio no inicio da marcha ou em posição ortostática  
3. Disfunção generalizada que e moderadamente severa  
 

4. Estagio quatro 
1. Sintomas severos 
2. Consegue andar em um espaço limitado  
3. Rigidez e bradicinesia 
4. Não consegue mais viver sozinho 
5. Tremor tende a ser menor que nos estágios iniciais 
  

5. Estagio cinco  
1. Estagio caquético  
2. Invalidez completa  
3. Não consegue andar ou ficar de pé  
4. Necessita de cuidados de cuidador constante 
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Anexo 6 
Escala de atividades cotidianas de Schwab and England 

 (Schwab and England Activities of Daily Living) 
 

A pontuação pode ser feita pelo avaliador ou próprio paciente  

 

• 100%-Completemente 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 realiza-las. 

Consciente da dificuldade e lentificação  

• 70%-Não completamente independente. Mais dificuldades com algumas tarefas. 3 a 

4X 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 com 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 sozinho. Pode com discreta ajuda, fazer algumas atividades sozinho. 

Muito inválido  

• 10%-Totalmente dependente.  

• 0%-Funções vegetativas como deglutição, função vesical e intestinal não estão 

funcionando. Restrito a cama. 
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Anexo 7 
Escala unificada da doença de Parkinson  

(Unified Parkinson Disease Rating Scale - UPDRS) 
 
Exame motor (III) 

• Fala  

0-normal 

1-leve perda da expressão, dicção ou volume 

2-monotono, empastada, mas compreensível 

3-mascadamente prejudicada, difícil de entender 

4-não compreensível 

• Expressão facial 

0-Normal 

1-Leve hipomimia, pode ser face de "poker" 

 2-discreto, mas definidamente anormal na expressão 

3-hipomimia moderada, lábios separados parte do tempo 

4-face em mascara, lábios separados 1/4 de polegada com perda completa da 
expressão 

• Tremor no repouso  
0-ausente 

1-leve e infreqüente 

2-leve e presente maior parte do tempo 

3-Moderado e presente maior parte do tempo 

4-marcante e presente maior parte do tempo 

FACE:   

MSD:   

MSE:   

MID:   

MIE:   

• Tremor postural ou de ação  

0-ausente 

1-leve, presente com ação 

2-moderado, presente com ação 

3- moderado, presente com ação e postura 

4-marcante, interfere com alimentação 

MSD:  

MSE:  

 
• Rigidez  
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0-ausente 

1-discreto ou somente com ativação 

2-leve/moderado 

3-marcante, toda a extensão do movimento 

4-severo  

PESCOCO:   

MSD:   

MSE:   

MID:   

MIE:   

• Bater dedos 
0-normal 

1-levemente devagar, e/ou redução em amplitude 

2-moderadamente prejudicado. Fadiga definida e precoce pode causar 
interrupção 

3-severamente prejudicado. Paradas e hesitações freqüentes 

4-mal consegue executar 

DIREITO:   

ESQUERDO:   
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• Movimentos da mão (abrir e fechar mãos em rápida sucessão)  

0-normal 

1-levemente devagar, e/ou redução em amplitude 

2-moderadamente prejudicado. Fadiga definida e precoce pode causar 
interrupção 

3-severamente prejudicado. Paradas e hesitações freqüentes 

4-mal consegue executar 

DIREITO:   

ESQUERDO:   

 
• Movimentos rápidos alternantes  

0-normal 

1-levemente devagar, e/ou redução em amplitude 

2-moderadamente prejudicado. Fadiga definida e precoce pode causar 
interrupção 

3-severamente prejudicado. Paradas e hesitações freqüentes 

4-mal consegue executar 

DIREITO:   

ESQUERDO:   

 
• Agilidade com a perna (bater o calcanhar no chão, a amplitude precisa ser de 3 

polegadas)  
0-normal 

1-levemente devagar, e/ou redução em amplitude 

2-moderadamente prejudicado. Fadiga definida e precoce pode causar 
interrupção 

3-severamente prejudicado. Paradas e hesitações freqüentes 

4-mal consegue executar 

DIREITO:   

ESQUERDO:   
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• Levantando da cadeira (paciente levanta da cadeira com os braços cruzados 

sobre o peito)  

0-normal 

1-devagar, pode precisar de mais de uma tentativa 

2-Empurra a si mesmo pelos braços ou pelo assento 

3-tende a cair para trás, pode precisar de varias tentativas, mas pode levantar 
sem assistência 

4-Não é capaz de levantar sem ajuda 

• Postura  

0-normal  

1-Discretamente inclinado, pode ser normal para pessoas idosas 

2-definitivamente anormal, moderadamente inclinado, pode balançar para o 
lado 

3-severamente inclinado com cifose 

4-flesão marcada com extrema anormalidade de postura 

• Marcha  

0-normal 

1-anda devagar, pode se arrastar com pequenos passos, sem festinação ou 
propulsão 

2-anda com dificuldade, pouca ou nenhuma assistência, pouca festinação, 
passos pequenos ou propulsão 

3-disturbio severo, não consegue andar 

4- não consegue andar 

• Instabilidade postural (teste da retropulsão)  
0-normal 

1-recupera-se sem ajuda 

2 - pode cair se não segurado 

3-cai espontaneamente 

4-incapaz de ficar de pé 

• Bradicinesia/hipocinesia corporal  
0-nenhuma 

1-Lentificação mínima, pode ser normal 

2-lentifícação leve, pobreza de movimentação ou diminuição da amplitude de 
movimentos 

3-lentificação moderada, pobreza ou pequena amplitude 

4-lentificação, pobreza ou amplitude marcante diminuídas 
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Anexo 8 – Mini Exame do Estado Mental (“Mini Mental State 
Examination”) 

Orientação temporal (1 ponto para cada item): 

 Ano 

 Mes 

 Dia 

 Dia da semana 

 Hora aproximada 
 
Orientação Espacial (1 ponto para cada item): 

 País 

 Estado  

 Cidade  

 Local   

 Andar / Departamento   
 

Repetição:  (1 ponto para cada item): 

 CARRO  

 VASO 

 JANELA 
 
Cálculo (1 ponto para cada intem): 
 
100 – 7 = _____ 
93 –   7 = _____ 
86 –   7 = _____ 
79 – 7   = _____ 
72 – 7   = _____ 

 
 

Memória de Evocação ( 1 ponto para cada item): 

 CARRO  

 VASO 

 JANELA 
 

Nomeação: 

 Relógio 
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 Caneta 
 
Repetição: 

 “ Nem aqui, nem ali, nem lá ” 
 

Praxias: 

  Pegue o papel com a mão direita, 

 Dobre-o ao meio, 

 Coloque-o em cima da mesa. 
 
Linguagem: 

 Ler e obedecer “Feche os olhos”. 
 

 Frase escrita 
 

 Copiar o desenho 
 
 

 
Escreva uma Frase: 
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Anexo 9 
Escala de Hamilton para Avaliação da Depressão (HAM-D 21 itens) 

 
Assinale o item que melhor caracteriza o paciente na semana anterior e 
anote o número no local apropriado. 
 
1. Humor deprimido (tristeza, desesperança, desamparo, inutilidade) 

0. ausente 
1. Sentimentos relatados apenas ao ser inquirido 
2. Sentimentos relatados espontaneamente, com palavras 
3. Comunica os sentimentos não com palavras, isto é, com a 

expressão facial, a postura, a voz e a tendência ao choro 
4. Sentimentos deduzidos de comunicação verbal e não verbal 

do paciente. 
 
2. Sentimentos de culpa 

0.  Ausente 
1.  Auto-recriminação: sente que decepcionou os outros 
2.  Idéias de culpa ou ruminação sobre erros passados ou más açõ
3.  A doença atual é um castigo. Delírio de culpa 
4.  Ouve vozes de acusação ou denúncia e / ou tem alucinações 

visuais ameaçadoras 
 
 
3. Suicídio 

0. Ausente 
1. Sente que a vida não valeu a pena 
2. Desejaria estar morto ou pensa na possibilidade de sua própria 

morte 
3. Idéias ou gestos suicidas 
4. Tentativa de suicídio (qualquer tentativa séria marcar 4) 

  
 
4. Insônia Inicial 
 0. Sem dificuldade para conciliar o sono 
 1. Queixa-se de dificuldade ocasional para conciliar o sono, isto é, 
mais de meia hora. 
 2. Queixa-se de dificuldade para conciliar o sono todas as noites 
 
 
5. Insônia Intermediária 
 0. Sem dificuldade 
 1. O paciente queixa-se de inquietude e perturbação durante a noite
 2. Acorda à noite – qualquer saída da cama marcar 2 (exceto para 
urinar) 
 

 

es 
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6. Insônia Tardia 
 0. Sem dificuldade 
 1. Acorda de madrugada, mas volta a dormir 
 2. Incapaz de voltar a conciliar o sono ao deixar a cama 
 
 
 
7. Trabalho e atividades 
 0. Sem dificuldade 
 1. Pensamento e sentimentos de incapacidade, fadiga ou fraqueza 
relacionada a atividades: trabalho ou passatempos 
 2. Perda de interesse por atividades (passatempos ou trabalho – quer 
diretamente relatada pelo paciente, querindiretamente, por desatenção, 
indecisão e vacilação (sente que precisa esforçar-se para o trabalho ou 
atividade) 
 3. Diminuição do tempo gasto em atividades ou queda de 
produtividade. No hospital, marcar 3 se o paciente não passar pelo menos 
três horas por dia em atividades externas (trabalho hospitalar ou 
passatempos) 

4. Parou de trabalhar devido à doença atual. No hospital, marcar 4 se 
o paciente não se ocupar de outras atividades além de pequenas tarefas do 
leito, ou for incapaz de realizá-las sem ajuda. 
 
 
8. Retardo (lentidão de idéias e fala; dificuldade de concentração; atividade 
motora diminuída) 
 0. Pensamento e fala normais 
 1. Leve retardo à entrevista 
 2. Retardo óbvio à entrevista 
 3. Estupor completo 
 
 
9. Agitação 
 0. Nenhuma 
 1. Brinca com as mãos, com os cabelos, etc 
 2. Torce as mãos, rói as unhas, puxa os cabelos, morde os lábios 
 
 
 
10. Ansiedade Psíquica 
 0. Sem ansiedade 
 1. Tensão e irritabilidade subjetivas 
 2. Preocupação com trivialidades 
 3. Atitude apreensiva no rosto ou na fala 
 4. Medos expressos sem seres inquiridos 
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11. Ansiedade Somática 
Concomitantes fisiológicos da ansiedade tais como: gastrointestinais (boca 
seca, flatulência, indigestão, diarréia, cólicas, eructações), cardiovasculares 
(palpitações, cefaléias), respiratórias (hiperventilação, suspiros), freqüência 
urinária, sudorese. 

0. Ausente 
1. Leve 
2. Moderada 
3. Grave 
4. Incapacitante 

 
 
12. Sintomas somáticos Gastrointestiniais 
 0. Nenhum 
 1. Perda do apetite, mas alimenta-se voluntariamente, Sensações de 
peso no abdômen 
 2. Dificuldade de comer se não insistirem. Solicita ou exige laxativos 
ou medicações para os intestinos ou sintomas digestivos 
 
 
 
13. Sintomas somáticos em geral 
 0. Nenhum 
 1. Peso nos membros, nas costas ou na cabeça. Dores nas costas, 
cefaléia, mialgias. Perda de energia e cansaço 
 2. Qualquer sintoma bem caracterizado e nítido marcar 2 
 
 
 
14. Sintomas genitais 
 Sintomas como perda de libido, distúrbios menstruais 
 0. Ausentes 
 1. Leves distúrbios menstruais 
 2. Intensos 
 
 
15. Hipocondria  
 0. Ausente 
 1. Auto-observação aumentada (com relação ao corpo) 
 2. Preocupação com a saúde 
 3. Queixas freqüentes, pedidos de ajuda, etc 
 4. Idéias delirantes hipocondríacas 
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16. Perda de peso (marcar a ou b) 
 A. Quando avaliada pela história clínica: 

0. Sem perda de peso 
1. Provável perda de peso associada à moléstia atual 
2. Perda de peso definida (de acordo com o paciente) 

 
B. Quando avaliada semanalmente pelo psiquiatra responsável, 
quando são medidas alterações reais de peso: 

0.Menos de 0,5 Kg de perda por semana 
1. Mais que 0,5 Kg de perda por semana 
2. Mais de 1 Kg de perda por semana 

 
17. Consiência da doença 
 0. Reconhece que está deprimido e doente 
 1. Reconhece a doença mas atribui-lhe a causa à má alimentação, ao 
clima, ao excesso de trabalho, a vírus, à necessidade de repouso, etc 
 2. Nega estar doente  
 
18. Variação diurna 
 Observar se os sintomas são piores pela manhã ou à noite. Caso não 
haja variação marcar nenhuma. 

0. Nenhuma 
1. Leve 
2. Grave 

 
19. Despersonalização e desrealização 
 Tais como: sensações de irrealidade, idéias niilisatas 

0. Ausentes 
1. Leves 
2. Moderadas 
3. Graves 
4. Incapacitantes 

 
20. Sintomas Paranóides 
 0. Nenhum 
 1. Desconfiança 
 2. Idéias de referência 
 3. Delírio de referência e perseguição 
  
21. Sintomas Obsessivos e Compulsivos 
 0. Nenhum 
 1. Leves 
  
Pontuação Total:  
 

 

 



119 

 
Anexo 10 

Inventário para Depressão de Beck  
 

Neste questionário existem grupos de afirmativas. Por favor leia cada uma delas e selecione 
a afirmativa que melhor descreva como você se sentiu NA SEMANA QUE PASSOU, 
INCLUINDO O DIA DE HOJE. Desenhe um círculo ao lado da afirmativa que tiver  
selecionado. 
Se várias afirmativas no grupo parecem aplicar-se igualmente bem, circule cada uma  delas.  
Certifique-se de ter lido todas as afirmativas antes de fazer sua escolha. 
 
1) 0   Não me sinto triste. 
 l   Sinto-me triste. 
 2   Sinto-me triste o tempo todo e não consigo sair disso. 
 3   Estou tão triste e infeliz que não posso agüentar. 
 
2)       0   Não estou particularmente desencorajado quanto ao futuro. 
           l    Sinto-me desencorajado quanto ao futuro. 
          2   Sinto que não tenho nada por que esperar. 
          3   Sinto que o futuro é sem esperança e que as coisas não podem melhorar. 
 
3) 0   Não me sinto fracassado. 
 l   Sinto que falhei mais do que o indivíduo médio. 
 2   Quando olho para trás em minha vida, tudo que vejo é uma porção de 
fracassos. 
 3   Sinto que sou um fracasso completo como pessoa.    
4)  0   Obtenho tanta satisfação com as coisas como costumava fazer. 
   l    Não gosto das coisas da maneira como costumava gostar. 
 2   Não consigo mais sentir satisfação real com coisa alguma. 
 3   Estou insatisfeito ou entediado o tempo todo. 
 
5)        0   Não me sinto particularmente culpado. 
 l    Sinto-me culpado boa parte do tempo. 
 2   Sinto-me muito culpado a maior parte do tempo. 
 3   Sinto-me culpado o tempo todo. 
 
6)        0   Não sinto que esteja sendo punido. 
 1   Sinto que posso ser punido. 
 2   Sinto que estou sendo punido. 
 
7)      0   Não me sinto desapontado comigo mesmo. 
           l   Sinto-me desapontado comigo mesmo. 
           2  Sinto-me aborrecido comigo mesmo. 
           3  Eu me odeio. 
 
8)         0  Não sinto que seja pior que qualquer outra pessoa. 
            l  Critico minhas fraquezas ou erros. 
            2  Responsabilizo-me o tempo todo por minhas falhas. 

3 Culpo-me por todas as coisas ruins que acontecem. 
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9)        0  Não tenho nenhum pensamento a respeito de matar. 
 l   Tenho pensamentos sobre me matar mas não os levaria adiante. 
 2   Gostaria de matar. 
 3   Eu me mataria se tivesse uma oportunidade. 
 
10)        0   Não costumo chorar mais que o habitual. 
  l    Choro mais agora do que costumava fazer. 
 2   Atualmente choro o tempo todo. 
 3   Eu costumava conseguir chorar, mas agora não consigo, mesmo que 
queira. 
 
ll)        0   Não me irrito mais agora que em qualquer outra época. 
 l   Fico molestado ou irritado mais facilmente do que costumava. 
           2  Atualmente sinto-me irritado todo tempo. 
           3  Absolutamente não me irrito com as coisas que costumavam irritar-me. 
 
12)      0  Não perdi o interesse nas outras pessoas. 
 l  Interesso-me menos do que costumava pelas outras pessoas. 
 2  Perdi a maior parte do meu interesse nas outras pessoas. 
 3  Perdi todo o meu interesse nas outras pessoas. 
 
l3)        0  Tomo decisões mais ou menos tão bem como em qualquer outra época. 
  l   Adio minhas decisões mais do que costumava. 
  2   Tenho maior dificuldade em tomar decisões mais do que antes. 
  3   Não consigo mais tomar decisões. 
 
l4)         0   Não sinto que minha aparência seja pior do que costumava ser. 
   l    Preocupo-me por estar parecendo velho ou sem atrativos. 

 2    Sinto mudanças permanentes em minha aparência que me fazem 
parecer sem atrativos. 

  3    Considero-me feio. 
 
l5)         0    Posso trabalhar mais ou menos tão bem quanto antes. 
   l    Preciso de um esforço extra para começar qualquer coisa. 
   2   Tenho que me forçar muito até fazer qualquer coisa. 
   3   Não consigo fazer nenhum trabalho. 
 
l6)          0   Durmo tão bem quanto de hábito. 
    l    Não durmo tão bem quanto costumava. 
    2   Acordo l ou 2 horas mais cedo do que de hábito e tenho dificuldade  de  

voltar a    dormir. 
   3   Acordo várias horas mais cedo do que costumava e tenho dificuldade 
de voltar a dormir. 

 
 l7)         0   Não fico mais cansado que o hábito. 
    l    Fico cansado com mais facilidade do que costumava. 
    2   Sinto-me cansado ao fazer quase qualquer coisa. 

3 Estou cansado demais para fazer qualquer coisa. 
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l8)            0   Meu apetite não está pior do que de hábito. 
     l   Meu apetite não é tão bom como costumava ser. 
     2  Meu apetite está muito pior agora. 
     3  Não tenho mais nenhum apetite. 
 
 
l9)          0  Não perdi muito peso se é que perdi algum ultimamente. 
    l   Perdi mais de 2,5 Kg. 
    2  Perdi mais de 5,o Kg 

3 Perdi mais de 7,5  
  Estou deliberadamente tentando perder peso, comendo menos:( ) Sim ( ) Não. 
 
20)         0  Não me preocupo mais de hábito com minha saúde. 

 l   Preocupo-me com problemas físicos, como dores e aflições no 
estômago ou prisões de ventre. 
2  Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar em 
muito mais  que isso. 
 3  Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo 
pensar em outra coisa. 

 
21)          0   Não tenho observado qualquer mudança recente em meu interesse 
sexual. 
     l    Estou menos interessado por sexo do que costumava. 
     2   Estou bem menos interessado em sexo atualmente. 
     3   Perdi completamente o interesse por sexo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    TOTAL: ________ 
 

 



122 

Anexo 11 
Questionário de segurança em adultos  

para realização de Estimulação transcraniana magnética (EMT)  
 
Nome: 

Data:: 
Idade: 
 
Responda, por favor: 
 
Você já teve? 
 
Alguma reação adversa a estimulação magnética transcraniana? Sim     Não 

Crises epilépticas?        Sim     Não 

Um EEG - eletroencefalograma?      Sim     Não 

Um derrame?        Sim     Não 

Um trauma craniano severo (que incluiu neurocirurgia)?   Sim     Não 

 
Você tem algum metal na sua cabeça (excluir boca) como pedaço de projétil,  

clipe cirúrgico, fragmentos de soldagem ou trabalho com metal?   

         Sim     Não 

Você tem algum aparelho implantado como 
marca-passo cardíaco, catéter endovenoso?     Sim     Não 

Você sofre de dores de cabeça freqüente ou severas?  Sim     Não 

Você já teve alguma doença relacionada ao cérebro?   Sim     Não 

Você já teve alguma doença que cause dano cerebral?  Sim     Não 

Você está tomando alguma medicação?    Sim     Não 

Se você for mulher em idade fértil, você é sexualmente ativa, e se for,  você 

 não está usando um método confiável anticoncepcional?  Sim     Não 

Alguém na sua família tem epilepsia?     Sim     Não 

Você necessita de mais explicação sobre EMT e seus riscos  
associados?         Sim     Não 
 
Se você respondeu  sim em alguma das questões acima, por favor forneça mais 
detalhes: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Anexo 12 
CD com mapas de ativação individuais 

Versão em PDF da Tese 
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HY SE UDPRS Beck Hamilton MM
Média 2,5 75,5 38,1 25,6 24,5 24,8

Mediana 3,0 80,0 38,0 28,0 25,0 25,0
Avaliação Desvio Padrão 0,8 18,6 12,6 6,3 6,4 3,6

Erro Padrão 0,3 5,9 4,0 2,0 2,0 1,1
Inicial Q1 2,0 60,0 30,5 20,5 18,5 22,5

Q3 3,0 90,0 48,5 30,5 30,5 27,0
Mínimo 1,0 40,0 17,0 17,0 16,0 20,0
Máximo 4,0 100,0 57,0 35,0 33,0 30,0
Média 2,5 65,5 42,0 12,4 12,1 26,5

Mediana 3,0 60,0 42,0 10,0 11,0 25,0
Avaliação Desvio Padrão 0,8 18,6 18,4 7,6 8,3 3,2

Erro Padrão 0,3 5,9 5,8 2,4 2,6 1,0
Final Q1 2,0 50,0 32,0 8,5 7,5 23,5

Q3 3,0 75,0 57,5 14,5 13,5 30,0
Mínimo 1,0 40,0 10,0 3,0 2,0 23,0
Máximo 4,0 100,0 64,0 29,0 32,0 30,0

HY SE UDPRS Beck Hamilton MM
Média 2,5 77,0 35,3 23,6 20,6 24,8

Mediana 2,5 80,0 32,5 24,0 20,0 25,0
Avaliação Desvio Padrão 0,5 8,2 12,3 8,9 4,1 3,1

Erro Padráo 0,2 2,7 4,1 3,0 1,4 1,0
Inicial Q1 2,0 72,5 28,5 15,3 17,0 22,3

Q3 3,0 80,0 37,8 28,8 24,5 27,3
Mínimo 2,0 60,0 21,0 13,0 16,0 21,0
Máximo 3,0 90,0 58,0 36,0 26,0 30,0
Média 2,5 76,0 37,1 13,8 11,0 27,3

Mediana 2,5 80,0 33,5 10,5 8,0 28,5
Avaliação Desvio Padrão 0,5 11,7 11,1 9,1 6,5 3,0

Erro Padráo 0,2 3,9 3,7 3,0 2,2 1,0
Final Q1 2,0 70,0 29,0 6,3 6,5 25,5

Q3 3,0 80,0 41,3 22,3 18,3 29,8
Mínimo 2,0 50,0 27,0 3,0 3,0 22,0
Máximo 3,0 90,0 58,0 27,0 19,0 30,0

Grupo 1 - EMT ativa e pílula placebo

Grupo 1 - EMT ativa e pílula placebo



Paciente Idade Tempo de 
Doença Tratamento HY Swab-England UDPRS Beck Hamilton Mini Mental HY Swab-England UDPRS Beck Hamilton Mini Mental

1 69 12 1 1 90 22 18 26 25 1 100 10 7 11 29
2 65 19 1 3 90 36 21 25 25 2 60 40 3 2 25
3 55 16 2 2 100 17 17 16 28 2 90 37 10 12 25
4 60 17 2 2 90 31 21 19 24 2 70 27 18 15 23
5 58 5 2 3 80 30 35 32 30 2 80 17 10 7 30
6 71 5 1 2 90 38 31 23 26 3 50 63 22 21 30
7 63 3 1 2 70 39 20 17 30 3 60 47 10 8 30
8 68 4 2 3 60 49 32 31 24 3 50 53 11 11 30
9 64 6 2 3 60 52 28 30 20 3 50 62 6 9 23
10 73 12 1 4 40 57 30 33 20 4 40 64 29 32 23
11 75 27 2 3 60 48 29 18 21 3 70 42 10 5 24
12 73 7 1 3 80 33 29 26 23 3 70 36 10 8 29
13 48 5 1 3 70 34 28 23 25 3 80 32 27 19 25
14 54 9 2 2 80 21 36 25 30 2 90 29 11 8 30
15 65 15 1 3 60 55 19 17 22 3 50 58 23 19 23
16 68 24 2 3 80 39 36 23 28 3 80 43 25 19 30
17 57 15 1 2 90 30 27 25 21 2 90 35 10 8 30
18 70 8 2 2 80 28 13 16 21 2 80 28 4 3 22
19 72 5 1 2 80 23 13 17 25 2 70 27 3 4 29
20 57 5 2 2 80 32 14 17 25 2 80 29 5 6 27
21 77 17 1 3 70 58 21 17 28 3 70 54 20 16 28

Paciente Idade Tempo de 
Doença HY UDPRS Swab-England Mini Mental

1 60 9 II 35 90 30
2 68 10 III 40 80 24
3 57 7 II 30 80 29
4 72 6 II 25 100 30
5 63 5 II 25 90 27
6 54 11 II 29 100 30
7 65 4 II 19 100 30
8 58 5 III 38 80 30
9 63 6 II 24 100 28
10 73 3 II 27 80 25
11 49 3 II 46 80 29
12 63 6 II 23 100 23
13 72 23 III 22 90 29
14 64 4 II 27 90 28
15 57 6 II 41 90 28
16 64 10 II 19 90 28
17 56 2 II 39 90 29
18 67 9 II 33 90 30

Inicial Final
Pacientes com Doença de Parkinson e Depressão

Pacientes com Doença de Parkison Sem Depressão



GRUPO 1 - Estimulação Magnética Transcraniana Ativa 
e comprimido placebo
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GRUPO 2 - Fluoxetina e Estimulação Magnética Transcraniana Placebo
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