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RESUMO  

 

 

                                                                                                                                                                        

A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso 
central, crônica e progressiva. É causada por uma diminuição intensa de 
dopamina, o que leva os pacientes a apresentarem inúmeras modificações em 
sua qualidade de vida. O estudo trata-se de uma abordagem qualitativa, o qual 
foi realizado um estudo de caso em uma paciente com Parkinson de uma 
Unidade Básica de Saúde do Meio Oeste Catarinense. O estudo foi efetivado 
nos meses de Abril e Maio de 2019 através da visita domiciliar.  O estudo teve 
como objetivo realizar a consulta de Enfermagem a uma pessoa com Parkinson 
através de um formulário com exame físico e questionários direcionados ao 
paciente com Parkinson e por meio da consulta de Enfermagem foi possível 
identificar que a paciente apresentava os diagnósticos de Enfermagem: 
Mobilidade física prejudicada; Risco de quedas; Constipação; Deglutição 
prejudicada; Comunicação verbal prejudicada; Interação social prejudicada; 
Sentimento de impotência; Dor crônica; Memória prejudicada; Padrão de sono 
prejudicado e Padrão respiratório ineficaz. A partir de tais diagnósticos foi 
realizado um plano de cuidados, onde o mesmo foi entregue para a paciente  
através de uma segunda visita domiciliar. Após houve uma terceira visita com o 
objetivo de descobrir se os cuidados sugeridos estavam sendo efetivados, 
onde observou-se que a mesma apresentou uma mudança significativa em 
seus hábitos alimentares e também procurou por um serviço de fisioterapia, 
apresentando uma melhora em alguns aspectos identificados antes da entrega 
do plano de cuidados.   
 

Palavras chave: Enfermagem; Consulta de Enfermagem; Doença de 

Parkinson 
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ABSTRACT  

 

 

 

Parkinson's disease is a degenerative disease of the central nervous system, 

chronic and progressive. It is caused by an intense decrease in dopamine, 

which causes patients to present numerous changes in their quality of life. The 

study is a qualitative approach, which was carried out a case study in a patient 

with Parkinson's of a Basic Health Unit of Catarinense Midwest. The study was 

carried out in April and May 2019 through a home visit. The study aimed to 

conduct the Nursing consultation to a person with Parkinson's through a form 

with physical examination and questionnaires addressed to the patient with 

Parkinson's and through the Nursing consultation it was possible to identify that 

the patient presented the Nursing diagnoses: Physical mobility impaired; Risk of 

falls; Constipation; Impaired swallowing; Impaired verbal communication; 

Impaired social interaction; Feeling of impotence; Chronic pain; Memory 

impaired; Impaired sleep pattern and ineffective respiratory pattern. From these 

diagnoses a care plan was carried out, where it was delivered to the patient 

through a second home visit. After a third visit with the objective of finding out if 

the suggested care was being performed, it was observed that it showed a 

significant change in eating habits and also sought a physiotherapy service, 

presenting an improvement in some aspects identified before delivery of the 

care plan. 
 

Key words: Nursing; Nursing Consultation; Parkinson's disease 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Doença de Parkinson (DP), descrita por James Parkinson em 1817, é 

uma das doenças neurológicas mais comuns e intrigantes dos dias de hoje. 

Tem distribuição universal e atinge todos os grupos étnicos e classes 

socioeconômicas (BRASIL, 2018). Tal doença gera incapacitações e leva a 

pessoa a apresentar necessidades de mudanças na sua rotina e também na da 

família, exigindo que essa última encontre uma dinâmica para enfrentar a 

situação. 

A pessoa com Parkinson precisa aprender a conviver com a doença, 

com os limites e com as novas formas de realizar as atividades da vida diária, 

adaptando-se ao novo estilo de vida, com respeito às limitações e dificuldades 

do dia-a-dia, pois embora sejam variados os comportamentos frente à doença, 

é necessária uma adaptação contínua durante seu curso, devido à progressão 

dos sintomas clínicos e de possíveis complicações. 

Para Garcia e Nóbrega (2009) a Enfermagem é importante nesse 

processo de reeducar-se e de orientar a família sobre os cuidados com a 

pessoa com Parkinson. Para isso, a Enfermagem utiliza-se da Consulta de 

Enfermagem, o que permite identificar as necessidades humanas básicas 

afetadas, de acordo com teoria de Wanda Aguiar Horta (1979), e elaborar os 

diagnósticos e os cuidados de Enfermagem. 

A expressão Processo de Enfermagem ainda não era utilizada na 

segunda metade do século XIX, muito embora, na época, Florence , uma 

destacada enfermeira já enfatizasse a necessidade de ensinar as enfermeiras 

a observar e a fazer julgamentos sobre as observações feitas (GARCIA E 

NÓBREGA, 2009). 

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), no uso de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 7.498, de 25 de junho de 

1986, define a consulta de Enfermagem como atividade privativa do 

Enfermeiro, que planeja ações e cuidados de forma que possam impactar 

positivamente na saúde e o no bem estar dos pacientes. 

Participando por algumas vezes de um Grupo de apoio à pessoa com 

Parkinson (GRAPP) do município de Caçador, o qual realiza encontros 

mensais, ministrados por profissionais de áreas distintas com o intuito de 

apoiar e transmitir conhecimentos aos portadores da Síndrome de Parkinson foi 
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possível observar a necessidade de realizar-se da consulta de Enfermagem 

aos portadores da DP. 

Tendo em vista esse complicado contexto dos pacientes com a doença de 

Parkinson, o presente trabalho tem por objetivo realizar a consulta de 

Enfermagem em um paciente com Parkinson. Além de identificar as 

necessidades humanas básicas afetadas (NHB) e os diagnósticos de 

enfermagem mais prevalentes no participante, realizar e executar o Plano de 

Cuidados dentro das possibilidades. 

Nesse contexto, esta proposta de estudo justifica-se, pois não se 

conhece, no município, um serviço que realize atendimento aos pacientes com 

Parkinson, mais especificamente a realização da consulta de Enfermagem. 

Esse procedimento é o que diferencia a Enfermagem das demais profissões, 

pois cabe ao profissional enfermeiro realizar visitas domiciliares, e ele que está 

apto para realizar orientações de saúde, como tratamentos, métodos de 

reabilitação e demais cuidados que podem melhorar a qualidade de vida de 

uma população com Parkinson a qual é desassistida pelos serviços de saúde 

prestados pelo município. Nesse sentido, entende-se a importância da 

Consulta com o propósito de avaliar as necessidades humanas afetadas, de 

compreender o envolvimento da família para planejar e de realizar cuidados de 

Enfermagem de forma integral e direcionados às necessidades individuais. 

Em relação a essa situação, fez-se a seguinte pergunta: como a 

consulta de enfermagem pode auxiliar no esclarecimento de dúvidas e manejo 

da doença? 

Acredita-se que a consulta de Enfermagem poderá auxiliar os pacientes 

com Parkinson, assim como a sua família, pois, de modo individualizado e 

único, a consulta de Enfermagem pode realizar as orientações necessárias, 

bem como, direcionar os cuidados em busca de melhorar os problemas de 

saúde encontrados. 

Nem sempre o paciente com Parkinson e seus familiares recebem as 

devidas orientações de forma individualizada para realizar os cuidados com 

sua saúde. Para muitos deles, a tarefa de cuidar de um familiar com Parkinson 

pode ser desafiadora, pois as mudanças são significativas e precisam ser 

compreendidas e integradas na rotina da família. O paciente pode apresentar 

inúmeras limitações e diante delas surgem as dificuldades enfrentadas pelos 

familiares cuidadores no momento de prestar assistência, sendo ela, desde 
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auxiliar na higiene e conforto até a aceitação do paciente perante as limitações 

que os restringem realizar as atividades de vida diária anteriormente 

realizadas.  

Por essa razão e também porque a Enfermagem tem o olhar mais holístico 

para o paciente ao fazer o planejamento de ações de cuidado, a consulta de 

Enfermagem pode contribuir para melhorar a qualidade de vida da pessoa com 

Parkinson, envolvendo os familiares no seu planejamento de cuidados e 

fornecendo orientações e informações aos familiares. Logo, a consulta de 

Enfermagem tem um papel significativo na promoção da saúde e na 

reabilitação no caso das pessoas com Parkinson. 

Nesse contexto, o presente trabalho contribuirá com meu conhecimento 

acadêmico, pois a partir dele tenho a oportunidade de me aprofundar e 

conhecer mais sobre a doença de Parkinson, além de poder oferecer 

orientações para o paciente e para sua família e responder seus 

questionamentos e dúvidas a respeito da doença, pois não existe nenhum 

trabalho de consulta e cuidados de enfermagem voltada para esses pacientes 

na rede de atenção básica à saúde. Ademais, este trabalho poderá instigar 

outros profissionais a buscarem mais conhecimento sobre a doença e a 

importância da consulta de Enfermagem direcionada a esses pacientes, 

promovendo, assim, maior adesão a esta prática na sua vida profissional.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERÊNCIAL TEÓRICO  

 

2.1.1 A Doença de Parkinson 

A doença de Parkinson está associada a níveis diminuídos de dopamina 

em consequência da destruição das células neuronais pigmentadas na 

substância nigra na região dos gânglios da base do encéfalo. As fibras ou vias 

neuronais projetam-se da substância nigra para o corpo estriado, onde os 

neurotransmissores são essenciais para o controle dos movimentos corporais 

complexos. Através dos neurotransmissores acetilcolina (excitatória) e 

dopamina (inibitória), os neurônios do estriado retransmitem as mensagens aos 

centros motores superiores que controlam e refinam os movimentos motores. A 

perda das reservas de dopamina nessa área do encéfalo resulta em mais 

neurotransmissores excitatórios do que inibitórios, levando a um desequilíbrio 

que afeta o movimento voluntário (BRUNNER & SUDDARTH, 2014). 

 

2.1.2 Epidemiologia e Etiologia 

A DP atinge 1,5% da população mundial acima de 65 anos, estima-se 

que em 2005 eram 4,1 milhões de portadores e projeta-se para 2030 que 

sejam 8,7 milhões de pessoas sofram com a doença (MARTINEZ; 

GREENAMYRE, 2012). No Brasil, porém, não existem dados atualizados, 

disponíveis na literatura, sobre a prevalência da DP, no entanto, o CENSO 

realizado no ano 2000 estimou 200.000 brasileiros portadores. Trata-se da 

segunda doença neurodegenerativa mais frequente; É também uma das 

condições neurológicas menos compreendidas em termos de fatores causais. 

Certamente, o processo do envelhecimento é o fator causal mais 

predominante, já que são relativamente poucos os diagnósticos feitos em 

pessoas com menos de 40 anos. A doença também é mais prevalente em 

homens devido a um possível papel protetor do estrogênio (MORAES, 2013). 

Conforme Schnabel (2010), entre os casos de parkinsonismo a maioria 

deles é considerada idiopática, de causa desconhecida; apenas 10% têm 

causa genética. Apesar disso, acredita-se que a maioria desses casos resultem 

de uma complexa interação entre genes e fatores ambientais somados ao 

envelhecimento. Outros fatores causais associados à etiologia da DP incluem: 
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disfunções mitocondriais, estresse oxidativo, formação de agregados protéicos, 

vulnerabilidade dos neurônios dopaminérgicos, inflamação, excitotoxicidade 

glutamatérgica. 

 

2.1.3 História do Parkinson 

Em 1817, o médico inglês James Parkinson (1755-1824) com a 

publicação de um ensaio intitulado Essay on the Shaking Palsy (Ensaio sobre a 

Paralisia Agitante) descreveu pela primeira vez a doença de Parkinson (DP). 

Nele foram descritos seis pacientes com características clínicas que passaram 

a caracterizar uma entidade mórbida. Os pacientes descritos eram homens 

com idades entre cinquenta e setenta e dois anos. Apenas um paciente foi 

acompanhado detalhadamente por um longo período, dos outros cinco 

constam apenas breves descrições. A descrição inicial da enfermidade 

denominada de “paralisia agitante” relata movimentos involuntários 

tremulantes, diminuição da força muscular, tendência a inclinação do tronco 

para frente e alteração da marcha, tendo os sentidos e o intelecto não 

afetados. Parkinson forneceu uma descrição detalhada dos sintomas e discutiu, 

também, a piora progressiva da doença (COSTA, 2009). 

O neurologista francês Jean-Martin Charcot (1825-1893), 

posteriormente, em 1875 sugeriu a mudança do nome da enfermidade, de 

paralisia agitante para Doença de Parkinson, em homenagem à descrição 

clássica de James Parkinson. Charcot acrescentou várias características 

clínicas na descrição do quadro clínico, definindo a presença dos chamados 

sinais cardeais da doença: tremor, lentidão do movimento (bradicinesia), rigidez 

e dificuldade de equilíbrio (COSTA, 2009). 

 

2.1.4 Tipos de Parkinson 

Existem tipos distintos da doença de Parkinson, os quais serão 

explanados abaixo através de literaturas encontradas em livro e artigos.  

2.1.4.1 Parkinsonismo secundário 

As principais causas de parkinsonismo secundário estão relacionadas às 

drogas que bloqueiam os receptores dopaminérgicos como os neurolépticos e 

os antivertiginosos (bloqueadores de canais de cálcio) como a flunarizina e a 

cinarizina. Também as infecções como encefalites virais, neurocisticercose, 
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síndrome da imunodeficiência adquirida e intoxicações exógenas (BARBOSA, 

SALLEM et al,2005) 

É importante considerar que o parkinsonismo induzido por drogas 
pode persistir por semanas ou meses após a retirada do agente 
causador. A identificação das demais causas de parkinsonismo 
secundário pode ser feita através de dados de anamnese, exames de 
neuroimagem e eventualmente investigação metabólica para 
hipotireoidismo (BARBOSA, SALLEM et al. 2005, p.161) 

2.1.4.2 Parkinsonismo tóxico 

O parkinsonismo consequente de intoxicações exógenas é conhecido 

desde o início do século. A maioria dos casos descritos refere-se à intoxicação 

por manganês, monóxido de carbono, sulfureto de carbono e cianeto 3, 5, 6, 

10, 15, mas raramente têm sido relatados casos de parkinsonismo provocado 

por metanol, etanol, organofosforados e n-hexanos. A intoxicação por MPTP 

(metilfeniltetra-hydropiridina) tornou-se bastante conhecida nos últimos anos e 

tem sido o modelo mais adequado de parkinsonismo experimental (BARBOSA, 

COMERLATTI et al, 1992). 

 

2.1.4.3 Parkinsonismo medicamentoso 

O parkinsonismo induzido por fármacos (PIF) é uma complicação 

frequente do uso de bloqueio dos receptores dopaminérgicos (BRD), ocorrendo 

em 15% a 60% dos doentes. Estudos efetuados em consultas de neurologia e 

geriatria mostram que, respectivamente 56.8%e 51%26, dos doentes 

referenciados por parkinsonismo, apresentam PIF. Os fatores de risco 

identificados são: idade avançada, presença de síndrome demencial, gênero 

feminino e síndrome de imunodeficiência adquirida. (DAMÁSIO e JOANA et al, 

2011). 

 

2.1.4.4 Síndromes Parkinson-plus 

Sullivan e Schmitz (2010) explicam que um grupo de doenças 

neurodegenerativas pode afetar a substância nigra e causar sintomas de 

parkinsonismo junto com outros sinais neurológicos. Essas doenças incluem 

degeneração estriatonigral (SND), síndrome de Shy-Drager, paralisia 

progressiva supranuclear (PSPO), atrofia olivopontocerebelar (OPCA) e 

degeneração ganglionar córticobasal (CBGD). Ademais, sintomas de 

parkinsonismo podem ser exibidos em pacientes com: doenças vasculares de 
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múltiplos infartos, doença de Alzheimer, doença difusa do corpo de Lewy 

(DLBD), hidrocefalia de pressão normal (NPH), doença de Creutzfeldt-Jakob 

(CJD), doença de Wilson (WD) e doença de Huntington juvenil. Muitas dessas 

condições são raras e afetam um número relativamente pequeno de indivíduos. 

No início do desenvolvimento, essas doenças podem se apresentar 

como rigidez e bradicinesia indistinguível da DP. Contudo, eventualmente 

aparecem outros sintomas diagnósticos como o comprometimento cognitivo na 

doença de Alzheimer. Outra característica diagnóstica é que, frequentemente, 

as síndromes Parkinson-plus não apresentam melhoras mensuráveis com a 

administração de medicação anti-Parkinson, como a terapia denominada o 

teste da apomorfina com levodopa (L-dopa). 

 

2.1.5 Fisiopatologia e Desenvolvimento Clínico 

Os glânglios da base (GB) são grupos de massa cinzenta nuclear 

interconectados profundamente dentro do encéfalo. Esses são compostos pelo 

núcleo caudado e putâmen (denominados coletivamente de estriado) e também 

pelo globo pálido, núcleo subtalâmico e substância negra. O estriado é a 

principal via aferente dos GB. Todas as regiões do córtex cerebral enviam 

sinais para as vias aferentes córtico- estriadas. O estriado também recebe 

informação da substância negra (substância negra pars compacta, SNC). A 

emissão é canalizada primariamente através do globo pálido (globo pálido 

interno, Gpi) e da substância negra (substância negra pars reticulada, SNR) 

para o tálamo e de volta para o córtex, completando a volta. Existem duas vias, 

a direta e a indireta. A via direta facilita a emissão de sinais dos GB para o 

tálamo e para as áreas motoras do córtex, enquanto a via indireta fornece a 

desinibição do núcleo subtalâmico (STN), causando, consequentemente, a 

supressão de alguns movimentos. Além disso, algumas partes do globo pálido 

projetam para o tronco encefálico que, por sua vez, atinge os neurônios 

motores do tronco encefálico e da medula espinal. Os neurônios do GB 

disparam antes do movimento começar. (SULLIVAN; SCHMITZ, 2010) 

Os GB desempenham um papel importante no planejamento e na 
programação dos movimentos através da seleção e da inibição de 
sinergias motoras especificas. Os programas motores são 
consolidados em planos motores eficientes direcionados ao objetivo, 
traduzindo pensamento em movimentos desejados e regulando os 
níveis de atividade cinética, tônus muscular e força muscular. Os GB 
também têm seu papel em alguns processos cognitivos, 
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principalmente no núcleo caudado, incluindo a consciência da 
orientação do corpo no espaço, habilidade para adaptar o 
comportamento decorrente de alterações nas tarefas e motivação 
(SULLIVAN; SCHMITZ, 2010, p.931-932). 

Para Sullivan e Schmitz (2010) a DP é associada à degeneração dos 

neurônios dopaminérgicos, que produzem dopamina. Esses possuem seus 

corpos celulares na SNpc e enviam seus axônios para o estriado. Os sinais 

clínicos começam a emergir com 30% até 60% de degeneração neuronal. A 

perda de células da substância negra é estimada em 10% por ano, sendo sua 

maior prevalência no grupo de células ventrais. A perda dos neurônios que 

contém melanina produzem alterações características de despigmentação. 

Outras deficiências em neurotransmissores são apresentadas, como a 

serotonina e a norepinefrina, porém, os efeitos dessas depleções são menos 

compreendidos. Ao longo do progresso da doença e da degeneração de 

neurônios, são desenvolvidos os característicos corpos de inclusão 

citoplasmática, chamados corpos de Lewy. Os lugares de predileção desses 

corpos de inclusão são: núcleo motor dorsal do vago, hipotálamo, locus 

ceruleus, córtex cerebral e gânglios autônomos. A perda de dopamina causa 

hiperatividade na via indireta, fator que se acredita ser responsável da acinesia 

e rigidez. A hipoatividade na via direta é considerada responsável pela 

bradicinesia. 

Outras desordens dos GB produzem hipercinesias, caracterizadas por 

movimentos excessivos ou anormais, como o hemibalismo e a coreia. Acredita-

se que esses movimentos sejam causados pela via indireta hipoativa, enquanto 

discinesia, distonia ou atetoses sejam causados por uma via direta hiperativa. 

O tremor é visto como um fenômeno de liberação, representante da perda das 

influências inibitórias dentro dos GB. As alterações significativas nos receptores 

de dopamina do estriado também ocorrem, causando um decréscimo desses 

respectivos receptores de dopamina nos GB. Isso poderá explicar a perda de 

eficácia clínica da L-dopa (um tratamento substitutivo de dopamina [DA]) 

durante os estágios adiantados da doença (SULLIVAN; SCHMITZ; 2010). 

Conforme os estudos de Sullivan e Schmitz (2010) a doença é 

lentamente progressiva, com um longo período subclínico (sem manifestações 

clínicas aparentes), de pelo menos 5 anos. Antes da terapia L-dopa, 28% dos 

pacientes ficavam incapacitados (dependentes funcionalmente) ou faleciam 

dentro de 5 anos depois do diagnóstico; 61% dentro de 10 anos; e 83% dentro 
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de 15 anos. Felizmente, com a utilização terapia L-dopa apenas 9% se 

tornaram incapacitados ou morreram nos primeiros 5 anos; 21%, nos 10 anos; 

e 37,5 nos 15 anos. A média global de sobrevivência aumentou por volta de 5 

anos desde que a L-dopa foi introduzida, porém, a taxa de progressão é 

variada. Com frequência, os pacientes que são jovens no inicio da doença ou 

que têm tremor predominante, demonstram uma progressão mais benigna e 

um prognóstico relativamente bom. Já os pacientes com DP que apresentam 

instabilidade postural e distúrbios da marcha (o grupo PIG) tendem a ter uma 

deterioração mais marcante com progressão mais rápida da doença; os 

distúrbios neurocomportamentais e a demência também são mais comuns 

nesse grupo. Normalmente, para esses pacientes a mortalidade está associada 

a doenças cardiovasculares ou pneumonia. Uma estimativa do estágio e da 

gravidade da doença pode ser feita com o uso de escala de estágios, a mais 

extensamente usada é a Escala de Classificações de Incapacidades de Hoehn 

– Yahr. Essa escala fornece uma medida útil para mapear a progressão da 

doença. O estágio I é usado para indicar o comprometimento mínimo da 

doença, enquanto o estágio V é indicativo de deterioração severa, nesse caso 

o paciente está confinado ao leito ou à cadeira de rodas. 

 

2.1.6 Sinais e Sintomas principais 

Apresentamos abaixo um resumo do autor Alan M. Hultquist e do seu 

Guia Prático como Entender e Conviver com a Doença de Parkinson (2014). 

O Guia Prático fornece informações acessíveis sobre uma doença complexa 

através da experiência de David de 58 anos de idade que tem Parkinson e conta como ele 

se sente em relação aos sintomas da doença. 

Ter Parkinson significa que não faço algumas coisas tão bem como 
costumava fazer. Meus principais problemas são em relação à 
memória, organização, sono e controle motor. (p.11) [...] Meus 
músculos não se movimentam facilmente. Portanto, não caminho tão 
rápido como costumava caminhar e não dou passos largos. Nem 
sempre levanto meus pés também. Em vez disso, às vezes os 
arrasto. Caminhar não é algo que a maioria das pessoas tenha de 
pensar para fazer. Mas se eu quiser caminhar corretamente, tenho de 
pensar comigo mesmo: “David, levante os pés e tenha cuidado onde 
pisa”. Também não balanço meus braços quando caminho, a não ser 
que eu pense: “David, lembre-se de balançar os braços” (p.17). Eu 
também posso perder o equilíbrio quando estou caminhando. Quando 
isso acontece, eu me inclino para frente e dou passos curtos e 
rápidos. Normalmente caio (p.19). [...] Às vezes tenho câimbras 
musculares dolorosas nos meus pés. Meus olhos ficam secos e 
ardem muitas vezes porque não pisco mais suficientemente. As 
pernas inquietas que me deixam acordado à noite também são um 
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tipo de dor. (p.27) [...] Eu frequento um grupo de apoio para pessoas 
com Parkinson e falamos sobre como é conviver com a doença. 
Poder falar com outras pessoas que têm a doença de Parkinson (DP) 
ajudou-me a olhar para o Parkinson de maneira positiva e a me sentir 
bem a respeito de mim mesmo (HULTQUIST, 2014, p.33).” 

Figura 1: Sinais e sintomas do Parkinson 

 
Fonte: (MD Saúde, 2018) 

 

2.1.6.1 Rigidez 

Segundo Sullivan e Schmitz (2010) a rigidez é uma legítima 

manifestação clínica da DP. Os pacientes frequentemente reclamam de “peso” 

ou “dureza” dos seus membros. A rigidez é definida como o acréscimo de 

resistência nos movimentos passivos. Ela é sentida, uniformemente, em ambos 

os músculos agonistas e antagonistas, bem como nos movimentos em ambas 

as direções. A rigidez é constante, independentemente da tarefa, amplitude ou 

velocidade do movimento. Dois tipos de rigidez foram identificados: roda 

denteada ou cano de chumbo.  

· Rigidez em roda denteada é espasmódica, como uma resistência rítmica 

de uma catraca sincronizada em uma direção através de movimentos 

quando os músculos alternam entre tensos e relaxados.  

· Rigidez em cano de chumbo é uma resistência mais sustentada pelos 

movimentos passivos, sem flutuações. A rigidez costuma ser assimétrica, 

especialmente nos primeiros estágios da DP. Com frequência, afeta primeiro 

os músculos proximais, principalmente ombros e pescoço, e progride para 

envolver os músculos da face e membros. Inicialmente, a rigidez pode afetar 

o lado esquerdo ou direito, eventualmente estendendo-se pelo corpo todo. 

Com o progresso da doença, ela se torna mais severa e diminuiu a 

habilidade de se mover com facilidade. Por exemplo, a perda da mobilidade 
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no leito ou perda do balanço dos braços durante a marcha, essa 

anormalmente relacionada com o grau de rigidez do tronco. Os movimentos 

ativos, a concentração mental ou o estresse emocional podem aumentar a 

rigidez. A rigidez prolongada provoca uma redução na amplitude de 

movimento (ADM) e sérias complicações secundárias de contraturas e 

deformidades posturais. A rigidez também tem um impacto direto no 

aumento do gasto energético durante o descanso e nos níveis de fadiga. 

 

2.1.6.2 Bradicinesia 

Acredita-se que a bradicinesia seja o resultado da ausência de 

dopamina no estriado, levando a um desequilíbrio entre os sistemas inibitórios 

e excitatórios, sendo que devido aos padrões de movimentos tendem a uma 

alternância entre excitação/inibição. O movimento “tranca” em uma direção 

com dificuldade de progressão o que leva a uma lentidão dos movimentos, 

especialmente os automáticos, havendo uma pobreza geral da movimentação 

e queixa frequente de fraqueza. A bradicinesia é o sintoma mais incapacitante 

de um paciente com DP, pois a lentidão e o tempo prolongado de movimento 

leva a um aumento da dependência nas tarefas cotidianas (SOUZA et. al, 

2011). 

 

2.1.6.3 Tremor 

O tremor é caracterizado por movimentos involuntários, rítmicos e 

oscilatórios, com frequência constante e amplitude variada. De maneira 

simplificada, pode ser classificado, de acordo com a apresentação 

predominante, em tremor de repouso ou de ação. 

O tremor de repouso ocorre quando o membro está relaxado ou 

completamente apoiado ao repousar o braço em uma cadeira, por exemplo. É 

exacerbado quando se movimenta outra parte do corpo, como durante uma 

caminhada ou em situações de esforço mental, como contar de dez a zero (de 

trás para frente) e alivia com o movimento voluntário do membro acometido. 

Comumente está associado à síndrome parkinsoniana ou tremor essencial 

grave. 

Já o tremor de ação é o tipo mais comum de tremor, ocorre com a 

contração voluntária do músculo e está associado às condições como tremor 
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fisiológico exacerbado, essencial, cerebelar, distônico e induzido por 

medicamentos; além disso, pode estar dividido em: 

  Postural: ocorre quando o membro é mantido voluntariamente 

contra a gravidade.  

Isométrico: ocorre com contração muscular contra um objeto rígido 

parado, como apoiar os punhos.  

 Cinético: ocorre a qualquer movimento voluntário e quando 

desencadeado por um movimento direcionado a um alvo é 

denominado tremor de intenção. O tremor de intenção está presente 

em disfunções cerebelares. (REGULASUS, 2016, p.01). 

 

2.1.7 Planejamento Motor 

Os déficits no planejamento motor são apresentados com a doença, pois 

a preparação do movimento, o quando e onde o movimento é iniciado, é 

bastante prolongada; esse fator é uma descoberta também observada em 

idades avançadas. Tal hesitação inicial é especialmente evidente com o 

avanço da doença. O tempo dos movimentos também é prolongado, mas não 

na mesma intensidade. Os pacientes sofrem com dificuldade de desempenho 

nos movimentos complexos, sequenciais ou simultâneos. Esses estão 

relacionados a déficits na programação da resposta. Por exemplo, o paciente é 

lento e hesitante ou incapaz de iniciar movimentos durante uma semana de 

transferência. O controle global também é comprometido nas ações de rotina 

representativas dos programas motores implantados, como é o caso da 

micrografia, uma caligrafia anormalmente pequena, difícil de ler, característica 

típica de pacientes com DP (SULLIVAN; SCHMITZ, 2010). 

O episódio de congelamento (bloqueio motor) ocorrem e podem ser 
ativados pela confrontação de uma competição de estímulos. Por 
exemplo, o paciente diminui e para de caminhar quando um espaço 
estreito ou um obstáculo lhe é exposto. Esses episódios estão 
associados à bradicinesia e reduzem os níveis circulantes de 
neurotransmissores (especificamente norepinefrina e serotonina). Em 
geral, os episódios de congelamento são pouco experimentados e, 
com frequência, podem ser superados por meio de estratégias de 
atenção ou “truques comportamentais” que utilizam sugestões 
externas (p.ex., deixar cair um lenço para que se inicie alguns 
passos, como resposta). O estresse pode exacerbar os episódios de 
congelamento. Na DP avançada, esses episódios de congelamento 
podem limitar severamente a funcionalidade. (SULLIVAN; SCHMITZ, 
2010, p.935) 

 



25 

 

2.1.7.1 Aprendizado motor 

Estudos recentes têm sugerido que alguns dos déficits motores 

observados na doença podem ser ocasionados pelo comprometimento no 

processamento e integração de informações proprioceptivas. Dentre as tarefas 

que se encontram prejudicadas por esse déficit e que implicam em perda na 

qualidade de vida dos indivíduos destacam-se o controle dos membros 

superiores e da postura (VAUGOYEAU et al., 2010). 

Desde o estágio inicial da doença, os pacientes apresentam um 

desempenho motor deteriorado em tarefas de destreza digital e manual, no que 

diz respeito à velocidade e amplitude de movimentos. Dessa forma, o prejuízo 

da função manual implica a redução do desempenho em atividades de vida 

diária e, consequentemente, da qualidade de vida, tornando-os mais 

dependentes (JASINSKA-MYGA et al., 2012). 

 

2.1.8 Equilíbrio e Marcha 

Em posição ortostática, esses pacientes têm a tendência característica 

de tombar para frente. São incapazes de realizar os movimentos 

compensatórios para readquirir equilíbrio e, assim, caem facilmente.  

Quando começam a caminhar, há dificuldade para desviar o centro de 

gravidade de um pé para o outro, de modo que seus passos tornam-se curtos e 

cambaleantes. Os pacientes podem inclinar-se muito para frente, de modo que 

tem que “perseguir” seu centro de gravidade para evitar a queda para frente, 

denominada aceleração anterior ou festinação. A aceleração posterior é um 

fenômeno relacionado, que implica dar vários passos para trás depois de cada 

passo para frente. Os sapatos de cano alto ou rasos demais podem exacerbar 

a tendência de cair para trás, o que pode ser neutralizado levando-se alguma 

coisa na frente do corpo. Existem dificuldades especificas ao iniciar os 

movimentos da marcha e para virar-se. Pode ocorrer a interrupção súbita da 

marcha (congelamento), em especial quando há obstáculos. A marcha, nos 

pacientes cujo início da doença foi precoce, pode parecer descoordenada em 

decorrência da discinesia induzida por fármacos (STOKES; MARIA, 2000).  
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2.1.8.1 Sensação 

É comum a presença de dores musculares por todo o corpo, 

principalmente as regiões dos ombros, braços, membros inferiores e região 

lombar. A sensação de fadiga muscular, devido ao tremor e a rigidez que 

resultam em aumento da atividade muscular, pode ser maior em determinadas 

posições. Em alguns casos, as sensações dolorosas podem se manifestar 

antes do aparecimento dos primeiros sintomas. Além disso, as dores 

musculares podem parecer com sensações de frio ou calor em uma ou mais 

extremidades (SILVA; NAKAMURA, 2013). 

 

2.1.8.2 Fala, voz e deglutição 

A disartria característica na DP apresenta rouquidão, voz fraca e 

monótona com alteração da prosódia, intensidade e incoordenação 

articulatória. A fonação e a função laríngea de proteção de vias aéreas 

inferiores também podem ser alteradas devido à restrição de força dos 

músculos respiratórios, causados pela rigidez da parede torácica, o que leva a 

uma redução das pressões máximas inspiratória e expiratória e dos volumes 

pulmonares (SARPI et al, 2017). 

Além disso, distúrbios na deglutição são frequentes no decorrer da 

evolução da DP, mas nem sempre associada à severidade da doença. A 

dificuldade no processo de deglutição dos alimentos na DP é devida à 

inabilidade da realização rápida e coordenada dos movimentos envolvidos 

nesse processo. Em decorrência da rigidez muscular e da bradicinesia as 

manifestações disfágicas podem provir do atraso no reflexo da deglutição e da 

mobilidade reduzida das estruturas orofaríngeas, com possibilidade de perda 

prematura de alimento e o seu acúmulo na parte oral da faringe, valéculas 

epiglóticas (VE) e recessos piriformes (RP), o que favorece a aspiração 

pulmonar (GASPARIM et al, 2011). 

 

2.1.9 Função Cognitiva e Comportamento 

Ainda é incerto o efeito que o tempo de duração dos sintomas da DP 

exerce sobre as funções neurocognitivas. No entanto, é possível observar a 

relação entre o tempo de evolução da doença e o desempenho dos pacientes 

nos testes de memória, percepção e solução de problemas. Uma vez que a DP 
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é uma patologia progressiva e crônica é de se esperar que a piora progressiva 

das habilidades cognitivas ocorra com a evolução da doença. As alterações 

neuropsiquiátricas encontradas na DP constam de: alterações 

cognitivas/demência; depressão; alucinações/delírios, mania/hipomania; 

ansiedade/crises de pânico e transtorno obsessivo-compulsivo. Além disso, 

observa-se também que os pacientes com início precoce da doença (< 40 

anos) apresentam gravidade maior dos sinais e sintomas da demência que os 

pacientes acima dos 50 anos. 

O distúrbio de memória está entre as alterações mais frequentemente 

observada na DP. Esse distúrbio é caracterizado pela dificuldade em recordar 

informações verbais aprendidas em um curto período de tempo, devido ao 

déficit na codificação de novas informações ou a uma dificuldade na 

capacidade de utilizar eficientemente a codificação semântica, por conta de 

problemas no processamento das informações. Outro aspecto também 

prejudicado nessa função é o comprometimento da memória para conteúdo 

não verbal, que costuma ser maior do que para o conteúdo verbal. Nesse 

aspecto, as dificuldades no desempenho de tarefas viso-espaciais e 

lentificação do processamento mental poderiam corroborar a dificuldade 

apresentada pelo paciente na memória não verbal, principalmente no que 

concerne a reprodução de desenhos complexos e localização de lugares em 

mapas.  

Os pacientes com DP apresentam performance normal em várias 

medidas de memória explícita e de reconhecimento, mas apresentam 

comprometimento no teste cognitivo. Os distúrbios de linguagem e de 

compreensão são de ocorrência rara nos pacientes parkinsonianos. O 

comprometimento mais observado envolve a capacidade de nomear e a 

ausência verbal. Quanto a ausência é possível que ela se altere também 

devido a fatores relacionados à disartria, bradicinesia ou ao próprio 

comprometimento das funções executivas observados nos pacientes com DP 

(GALHARDO, 2009). 

 

2.1.9.1 Distúrbios autonômicos na doença de Parkinson 

Acredita-se que o envolvimento do sistema nervoso autônomo (SNA) na 

DP possa decorrer da própria doença, da medicação em uso ou de uma 

combinação desses fatores (NICARETA, PEREIRA et. al 1998). 
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Appenzeller et al. (1971) concluíram que lesões hipotalâmicas seriam 

responsáveis pelos distúrbios da termo regulação em pacientes com DP, 

caracterizados por ausência de sudorese no tronco e membros e hiper-hidrose 

compensatória na face, embora outros autores discordem. Nos estudos de 

Goetz et al. (1986), por exemplo, os pacientes que receberam tratamento 

continuado com levodopa tiveram a sudorese normalizada, ao nível do 

segmento cefálico e cervical. Esses mesmos autores sugeriram que as 

alterações do SNA ocorreriam não só em função da degeneração estriato-

nigral, já que não existe predominância de sintomas disautonômicos em um ou 

outro dimídio, mas sim de um processo difuso, cujo nível topográfico ainda não 

foi estabelecido. 

As alterações do trato gastrointestinal e geniturinário também estão 

entre os problemas encontrados na DP. A constipação é frequente, sendo, 

talvez, a manifestação gastrointestinal mais comum, principalmente quando se 

utilizam anticolinérgicos, amantadina e levodopa. A falta de atividade física e a 

fraqueza da musculatura abdominal também parecem ter seu papel 

estabelecido nessa situação. Alguns pacientes apresentam retenção urinária 

com o uso de levodopa, enquanto outros relatam sensação de esvaziamento 

vesical incompleto. A própria evolução da doença, assim como um quadro 

depressivo concomitante, pode ser responsabilizada por esses distúrbios. O 

músculo detrusor da bexiga encontra-se com atividade aumentada, o que 

facilita o aparecimento de infecções crônicas e distensão vesical. No entanto, 

poucos podem apresentar hipoatividade desse mesmo músculo (NICARETA, 

PEREIRA et. al 1998). 

 

2.1.10 Sistema Respiratório 

Pacientes com DP apresentam disfunções do sistema respiratório que 

são afetadas diretamente pela doença, tais como sinais do desconforto 

respiratório e diminuição da mobilidade torácica e do pico do fluxo expiratório 

(RAMOS et al., 2014). 

Pereira et al., (2010), descrevem que a disfunção respiratória na DP 

ocorre por uma perda da flexibilidade e presença de rigidez da musculatura 

respiratória por diminuição da mobilidade da caixa torácica e por alterações nos 

reflexos posturais, na coordenação e na ativação muscular, o que gera também 

o envolvimento das vias aéreas superiores ao nível da estrutura glótica e 
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supraglótica. Contudo, na maioria dos portadores de DP em estádios 

avançados, ocorre a redução da capacidade vital forçada e do volume 

expiratório forçado, que pode desenvolver alterações no volume residual 

pulmonar.  

 

2.1.11 Diagnóstico Médico 

O diagnóstico da Doença de Parkinson deve ser realizado pelo médico 

Neurologista por exclusão. Após a descrição dos sintomas pelo paciente - 

medicamentos utilizados, tremor em repouso, bradicinesia e rigidez, o médico 

pede alguns exames como: eletroencefalograma, tomografia computadorizada, 

ressonância magnética e análise do líquido espinhal, para ter certeza de que o 

paciente não possui nenhuma outra doença no cérebro. O diagnóstico só 

passa a ser confirmado se houver a presença de três dos sintomas da DP e se 

for concluído que não há outra doença afetando o indivíduo (TAKAHASHI, 

1991; REIS, 2004; BOTTINO, 2005). Pessoas que sofreram casos de acidente 

vascular encefálico (AVE), encefalites e traumatismo afastam o diagnóstico de 

DP. Deve-se, ainda, excluir a possibilidade de Doença de Wilson, Doença de 

Huntington, acantocitose e atrofia multissistêmica, as quais provocam sintomas 

de parkinsonismo (GUIMARÃES; ALEGRIA, 2004). Em pacientes abaixo dos 

40 anos e, principalmente, em pacientes com menos de 21 anos de idade que 

apresentem rigidez, tremor e bradicinesia, antes de diagnosticar DP, é 

recomendada a realização de exames de laboratório. Esses casos são 

denominados de Parkinsonismo Precoce (PP) (AZEVEDO et al., 2006) e seu 

tratamento vai diferir da DP, pois como esses pacientes são jovens, o 

tratamento passa a ser de maior duração (BARBOSA; SALLEM, 2005). 

 

2.1.12 Tipos de Tratamento 

Como a Doença de Parkinson é uma enfermidade incurável e 

degenerativa, todo o tratamento visa a melhorar seus sintomas e a retardar sua 

progressão. O tratamento estabelecido dependerá da condição em que se 

encontra o paciente e em que estágio se encontra a doença (REIS,2004). 

Há diversos tipos de medicamentos antiparkinsonianos disponíveis, que 

devem ser usados em combinações adequadas para cada paciente e fase de 

evolução da doença, garantindo, assim, melhor qualidade de vida e 

independência ao enfermo. Também existem técnicas cirúrgicas para atenuar 
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alguns dos sintomas da doença de Parkinson, que devem ser indicadas caso a 

caso, quando os medicamentos falharem em controlar tais sintomas. 

Tratamento adjuvante com equipe multiprofissional é muito recomendado, além 

de atividade física regular. O objetivo do tratamento, incluindo medicamentos, 

fisioterapia, fonoaudiologia, suporte psicológico e nutricional, atividade física 

entre outros, é melhorar a qualidade de vida do paciente, reduzindo o prejuízo 

funcional decorrente da doença, permitindo que o paciente tenha uma vida 

independente, com qualidade, por muitos anos (HEINSTEIN;2019).  

 

2.1.12.1 Tratamento medicamentoso 

O tratamento com medicamentos pode ser dividido entre terapia 

neuroprotetora precoce e terapia sintomática (SULLIVAN; SCHMITZ, 2010, 

p.940). 

2.1.12. 2 Terapia neuroprotetora  

A terapia neuroprotetora visa retardar a degeneração neuronal, 

impedindo a progressão da DP.  

2.1.12.2.1 Inibidores da Monoamina Oxidase (MAOs) 

Podemos dizer que nos primeiros estágios da DP, os pacientes podem 

receber MAO para melhorar o metabolismo da dopamina intracerebral (p.ex., 

selegilina [SD-Deprenyl]). Clinicamente, a selegilina tem demonstrado atrasar o 

ponto final primário, no qual os pacientes precisam começar a tomar levodopa, 

por cerca de 9 meses, e pode diminuir a progressão geral da doença. A 

selegilina também parece ter um benefício sintomático leve no início da DP, 

potencializando o desempenho no que diz respeito à incapacidade e ao 

comprometimento motor. Quando a terapia com levodopa é iniciada, a 

selegilina combinada permite que uma dose menor seja usada. Existem poucos 

efeitos adversos relacionados à combinação de selegilina com a terapia de 

levodopa, porém, entre eles estão o aumento nas discinesia e na hipotensão 

ortostática (SULLIVAN; SCHMITZ, 2010). 

 

2.1.12.1.2 Terapia sintomática 

A levodopa (L-dopa) é o principal suporte do tratamento sintomático da 

DP. Em 1961, ela foi introduzida como um medicamento experimental e seu 

uso clínico foi difundido a partir de 1967. É um percurso metabólico da 

dopamina, que é capaz de cruzar a barreira hematoencefálica e aumentar o 
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nível de dopamina estriatal nos gânglios basais. Desse modo, a administração 

do medicamento representa uma tentativa de correção do desequilíbrio 

neuroquímico essencial. A maior parte da L-dopa (quase 99%) é metabolizada 

antes de chegar ao encéfalo, o que exige a administração de doses altas, que 

podem produzir inúmeros efeitos colaterais. Atualmente, é frequente a 

administração de L-dopa com carbidopa, um inibidor da descarboxilase, que 

permite que uma maior porcentagem de L-dopa entre no SNc. Dessa forma, 

doses menores de L-dopa podem ser usadas com menos efeitos colaterais 

adversos. A medicação carbidopa-L-dopa mais comum é o Sinemet. Seu 

benefício primário consiste no alívio da bradicinesia e da rigidez; com menor 

efeito sob o tremor e não parece ter um impacto direto na instabilidade 

postural. Em geral, a melhora funcional inicial é drástica e é algumas vezes 

referido como período de lua de mel, no qual a eficácia do medicamento é 

claramente marcada. O Sinemet está disponível com fórmulas para liberação 

imediata (LI) e liberação controlada (LC). A fórmula LI tem uma meia vida curta, 

o que requer doses orais múltiplas ao longo do dia. A fórmula LC tem atuação 

prolongada, preparado com liberações sustentada. Ambos são igualmente 

eficazes.  

Segundo Sullivan e Schmitz, (2010), a terapia L-dopa causa diversos 

efeitos colaterais, mas a maioria dos sintomas pode ser manejada com o ajuste 

da dose e a administração combinada com outros medicamentos. Os distúrbios 

mais frequentes são gastrintestinais (anorexia, náusea, vômito, constipação), 

cognitivos (confusões e alucinações), cardiovasculares (hipotensão e 

arritmias), geniturinário (disúria), neuromusculares (flutuações motoras e 

discinesias) e distúrbio do sono (insônia e fragmentação do sono). Além disso, 

durante a dosagem inicial, os pacientes podem entrar, de repente, em uma 

atividade excessiva, sobrecarregando seriamente seus sistemas 

musculoesquelético e cardiovascular, questão que exige que o terapeuta esteja 

atento e, consequentemente, faça a adequação da medicação ao paciente.  

A deterioração da eficácia terapêutica global com L-dopa pode ser 

esperada com o passar do tempo, com um aumento de 10% ao ano das 

complicações motoras sendo descrito. Muitos pacientes experimentam uma 

fase terapêutica de 5 até 7 anos antes de o benefício ideal se dissipar. 

Acredita-se que isso é resultado de uma degeneração progressiva da 

substância negra do estriato. Assim, há um debate contínuo sobre quando a 
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terapia com levodopa deve ser iniciada, se de imediato ou se deve ser 

reservada para indivíduos nos últimos estágios da doença. Assume-se que o 

estado off ou a deterioração no final da dose seja uma piora dos sintomas 

dentro de um período no qual se espera uma eficácia medicamentosa. 

Episódios de congelamento, ou episódios súbitos de imobilidade, podem 

aparecer. As flutuações aleatórias do desempenho motor, denominado 

fenômeno on-off, ocorrem em cerca de 50% dos pacientes tratados por mais de 

2 anos, e podem ser bastante incapacitantes. 

Os movimentos involuntários, discinesias, frequentemente emergem na 

sequência da deterioração no final da dose. No início, esses podem se 

apresentar como contorções faciais, com espasmos dos lábios e projeção da 

língua. Com o passar do tempo, os movimentos involuntários começam a 

prevalecer vigorosa, e mais extensivamente, envolvendo membros, tronco e 

pescoço. Os pacientes também podem sofrer perniciosidade psiquiátricas e 

incapacitantes (alucinações visuais, ilusões e paranoia), depressão, ansiedade, 

padrões de sono anormais, acinesia no início da manhã e dor. Essas 

alterações estão correlacionadas com as doses e indicam uma necessidade de 

modificar o medicamento. O Deprenil pode ser administrado com a L-dopa para 

controlar o aparecimento do fenômeno off leve. A redução não supervisionada 

ou a súbita descontinuação da L-dopa é contraindicada e pode produzir efeitos 

adversos perigosos que podem causar a morte (SULLIVAN; SCHMITZ, 2010) 

 

2.1.12.3 Agonistas dopaminérgicos 

Os agonistas de dopamina (AD) formam uma classe de medicamento 

planejada para atuar diretamente nos receptores de dopamina pós-sinápticos. 

Esses são aplicados junto com a L-dopa, o que permite que menores doses 

sejam administradas com uma eficácia prolongada, como L-dopa terapia 

poupada. Os pacientes com DP moderada até avançada, que demonstram 

declínio nas respostas à terapia com L-dopa, podem se beneficiar dos 

medicamentos AD cujo maior benefício é a redução da rigidez e da 

bradicinesia, dentre esses medicamentos estão bromocriptina (Parlodel), 

ropinirola (Requip) e pramipexole (Mirapex). Tais químicos também podem ser 

usados para reduzir as flutuações motoras. Os efeitos colaterais são similares 

aos da L-dopa, sendo que os mais comuns são as vertigens ortostáticas e as 

náuseas (SULLIVAN; SCHMITZ, 2010). 
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2.1.12.4 Agentes anticolinérgicos 

Sobre os agentes anticolinérgicos, Sullivan e Schimitz (2010) ressaltam 

que são usados desde cedo na DP não tratada ou como suplemento para 

pacientes sob levodopa. Esses agentes bloqueiam a função colinérgica e 

trazem maior benefício na moderação do tremor e da rigidez; além de ter pouco 

ou nenhum efeito sob a bradicinesia e a instabilidade postural. Ademais, eles 

podem ser aplicados em conjunto com L-dopa para suavizar as flutuações 

motoras. Em geral, os medicamentos prescritos desse grupo são: trihexifenidil 

(Artane), benztropina (Cogentin), etopropazina (Parsidol) e prociclidina 

(Kemadrin). Os efeitos adversos dos anticolinérgicos incluem visão fora de 

foco, boca seca, vertigem, constipação e retenção urinária. A toxicidade central 

é indicada pelo comprometimento da memória, confusão, alucinações e 

ilusões. 

Outro medicamento a ser lembrado é a amantadina (Symmetrel), que é 

um agente antiviral que tem efeitos anti-Parkinson. Essa potencializa a ação da 

dopamina no SNc. Os pacientes que tomam amantadina demonstram uma 

melhora modesta no tremor, rigidez e bradicinesia (SULLIVAN; SCHMITZ, 

2010). 

 

2.1.13 Implicações do Fisioterapeuta 

A fisioterapia é empregada como tratamento adjunto aos medicamentos 

ou a cirurgia utilizada na DP. A intervenção fisioterápica inclui a terapia 

convencional e ocupacional, terapia com estímulos visuais, auditivos e somato-

sensitivos. Os estímulos facilitariam os movimentos, o início e continuação da 

marcha, o aumento do tamanho dos passos e a redução da frequência e da 

intensidade dos congelamentos (DOS SANTOS, et al., 2010) 

Segundo Carr e Shepherd (2008), a fisioterapia deve ser seguida por 

monitorização contínua e regular da prática, com sessões de acompanhamento 

a intervalos regulares. O fisioterapeuta tem papel importante nos indivíduos 

com distúrbios do equilíbrio e marcha e deve trabalhar para oferecer maior 

independência nas atividades diárias (GONÇALVES et al., 2007), melhorar as 

condições musculares por meio de relaxamento muscular, alongamento, 

fortalecimentos globais, exercícios posturais, equilíbrio e exercícios 

respiratórios (NAVARRO, 2010). 
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Assim, pode-se que concluir que o objetivo geral da fisioterapia não é só tratar 

os distúrbios já apresentados pelo paciente no momento da sua avaliação, mas 

também ter conhecimento sobre a possível evolução do quadro e estabelecer 

metas de prevenção, “tentando adiar o máximo as possíveis complicações, o 

quanto for possível” (GOULART, 2005). 

2.1.14 Tratamento Nutricional 

Os cuidados relacionados à alimentação são muito importantes para a 

qualidade de vida do indivíduo com doença de Parkinson, pois a dietoterapia 

no parkinsonismo está relacionada à terapêutica, de acordo com Farhud e 

Marucci (2001). Além disso, quando se usa o Levodopa, medidas dietéticas 

apropriadas ajudam a droga tornar-se efetivamente eficiente.  

À medida que a doença evolui o paciente torna-se mais 
lento e enrijecido, afetando até mesmo sua 
alimentação, como o manuseio dos talheres. Por causa 
da sintomatologia presente, perda de peso involuntário, 
dificuldades de mastigação e até mesmo a desnutrição, 
são necessários cuidados nutricionais específicos e a 
dieta do paciente deve ser sempre elaborada 
individualmente, visando à manutenção do peso, 
ingestão de proteínas adequadas (devido à interação 
farmacológica entre os medicamentos dopaminérgicos 
e à quantidade excessiva de proteínas), prevenção do 
controle de constipação (devido à musculatura fraca 
dos intestinos) e adaptação do paciente que possuir 
problemas com as mãos e posturais (MARUCCI; 
PEREIRA, 2006, p.125.) 

Com base em Bodinski (1998), uma ingestão alta de proteína reduz a 

eficiência do Levodopa, portanto o aporte de proteína será restrito em 

pacientes que recebem esse medicamento. Cumpre-nos ainda enfatizar que o 

consumo de proteínas de alto valor biológico, a restrição de proteínas de baixo 

valor biológico e o aporte de proteína deve ser, não só restrito, mas compatível. 

Cotas elevadas de proteína resultam na perda de controle sobre os sintomas; 

porém muito pouca proteína causa, em pacientes que estão tomando 

Levodopa, um aumento dos movimentos involuntários (discinesia). Quando 

administrada sozinha, a Levodopa é transformada em dopamina antes de 

atingir o cérebro. 

 A vitamina B6 (cereais) e suplementos vitamínicos que contenham B6 

devem ser evitados em pacientes que estão tomando Levodopa como única 

medicação. 
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Em função disso a redistribuição ou a redução da quantidade diária de 

proteína, resulta em maior eficácia do medicamento, podendo promover 

melhora na mobilidade de muitos pacientes que experimentam flutuações 

motoras. Essa redistribuição pode ser feita oferecendo-se os alimentos ricos 

em proteína para horário do jantar (FARHUD &MARACCI, 2001). 

Nas palavras de Escott e Stump (1999), algumas pessoas devem adotar 

uma dieta de redistribuição de proteínas a fim de terem uma vida normal 

durante o dia (pequena ingestão proteica no café da manhã e no almoço, maior 

ingestão proteica no lanche e no jantar). Nesse caso, o cálcio deve ser 

controlado cuidadosamente. 

É importante também oferecer preparações com maior densidade 

energética, principalmente para aqueles pacientes que apresentam perda 

significativa de peso e, portanto, risco de desnutrição (FARHUD &MARUCCI, 

2001). 

 

2.1.15 Tratamento Cirúrgico 

Diversas abordagens cirúrgicas têm sido utilizadas na tentativa de 

minimizar os sintomas relacionados à DP, três dessas abordagens incluem a 

cirurgia ablativa, estimulação profunda (ECP) e transplantes neurais. 

 

2.1.15.1 Cirurgia ablativa 

A talamotomia e a palidotomia consistem na lesão dessas regiões 

encefálicas buscando a supressão de alguns sintomas da doença, sendo que a 

talamotomia é mais indicada em pacientes com predomínio de tremor em 

formas unilaterais ou dominantemente assimétricas, que não tolere nenhum 

dos medicamentos disponíveis. Já a palidotomia é indicada nas formas 

complexas de discinesias que não foram controladas eficientemente com 

medicamentos (FERRAZ; BORGES, 2002). 

 

2.1.15.2 Estimulação cerebral profunda 

A estimulação cerebral profunda (ECP) consiste na implantação de 

eletrodos no encéfalo, que bloqueiem os sinais neurais que causam os 

sintomas. De forma geral, os aparelhos de micro registro auxiliam os médicos 

na realização de neurocirurgias para a implantação de uma espécie de marca-

passo no cérebro de quem tem a enfermidade, similar ao utilizado pela 
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cardiologia. A técnica é conhecida como DBS, ou Deep Brain Stimulation, e 

consiste no alívio imediato dos sintomas de Parkinson a partir de uma 

estimulação elétrica de alta frequência no cérebro do paciente. Ou seja, os 

eletrodos podem controlar as regiões que ocasionam os sintomas (EINSTEN, 

2019). 

A técnica, já existente em outros países, foi aperfeiçoada com esses 

aparelhos de micro registro, por exemplo, o Alpha-Omega, para garantir a 

localização do ponto exato da aplicação do eletrodo. Antes, a cirurgia de DBS 

localizava apenas um "ponto teórico", a partir do mapeamento cerebral 

baseado em indícios gerados por sobreposição de imagens de ressonância 

magnética e de um atlas anatômico humano estereotáxico. Contudo, a técnica 

tradicional não garantia previamente que o local ideal no cérebro recebesse 

estímulos elétricos (EINSTEN,2019). 

 

2.1.15.3 Transplante neural 

Outra opção de tratamento é o transplante neural, que tem como 

objetivo a restauração do circuito neural e a total recuperação dos movimentos 

e funções normais (POLGAR et al., 2003), porém a eficácia desse método 

cirúrgico ainda está sob foco de pesquisas. 

 

2.1.16 Modelos de Reabilitação 

 

Como a Doença de Parkinson é uma enfermidade incurável e 

degenerativa, todo o tratamento visa a melhorar seus sintomas e a retardar sua 

progressão(REIS, 2004).  

Para Sullivan e Schmitz (2010), as habilidades do paciente (potenciais), 

as prioridades e os recursos, como família, casa e comunidade, são de igual 

importância. O enfoque global é o planejamento de longo prazo, com 

antecipação dos episódios de tratamento, inclusive os baseados no hospital, no 

paciente fora do hospital, e a assistência oferecida na casa e na comunidade. 

Um tratamento contínuo baseado no estágio da doença (inicial, intermediário 

ou avançado) é uma forma eficaz de organizar a assistência. 

Assim, podemos compreender, com base também em Limongi (2001), 

que para que toda a reabilitação aconteça da melhor forma, faz-se necessário 

o acompanhamento de outros profissionais, como fisioterapeutas, psicólogos, 
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fonoaudiólogos, nutricionistas, e o interminável acompanhamento de um 

médico neurologista, formando um tratamento, multidisciplinar, que ajudará os 

pacientes a manterem uma melhor condição de vida. O crucial para a equipe 

toda é fornecer um ambiente de suporte para assistência aos pacientes e seus 

membros familiares nas adaptações mais difíceis da convivência com uma 

doença crônica e progressiva. 

 

2.1.17 Consulta de Enfermagem 

 

A Enfermagem é uma ciência, arte e uma prática social, indispensável á 

organização e ao funcionamento dos serviços de saúde; tem como 

responsabilidade a promoção e a restauração da saúde, a prevenção de 

agravos e doenças e o alivio do sofrimento; proporciona cuidados á pessoa, à 

família e à coletividade. A Enfermagem é comprometida com a produção e 

gestão do cuidado prestado nos diferentes contextos socioambientais e 

culturais e através da consulta de Enfermagem é possível dar respostas às 

necessidades da pessoa, família e coletividade (COREN,2017).   

Como atividade privativa do enfermeiro a partir de 1986, a Consulta de 

Enfermagem é uma atividade desenvolvida para prestar uma melhor 

assistência, assim utilizando-se de componentes do método cientifico para 

identificar situações de saúde-doença, prescrever e programar medidas saúde, 

podendo ser realizada de modo deliberado e sistemático, em todos os 

ambientes, sendo eles públicos ou privados em que ocorre a assistência 

profissional prestada ao individuo doente ou aparentemente sadio 

(DANTAS,2016) 

 

A consulta de Enfermagem da visibilidade ao trabalho do enfermeiro, e é 

a partir dela que se inicia a assistência aos pacientes. Segundo Dantas (2016) 

para o reconhecimento da enfermagem como ciência, torna-se imprescindível a 

utilização da consulta de Enfermagem, considerada a essência da 

Enfermagem. Ela é a dinâmica das ações sistematizadas e inter-relacionadas 

com o intuito de assistir o ser humano, caracterizado pela articulação e 

dinamismo de suas fases: histórico, diagnóstico, plano assistencial, plano de 

cuidados, evolução e prognóstico.  
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Por meio do histórico obtém-se o levantamento dos dados do paciente, 

tornando possível a identificação de seus problemas. Nanda (1999) explica que 

esses dados, convenientemente analisados e avaliados, leva ao diagnóstico de 

Enfermagem, o que proporciona a base para a seleção de intervenções. 

Segundo Horta (1974), o diagnóstico analisado e avaliado levará ao plano 

assistencial que deverá ser composto pela determinação da assistência de 

enfermagem que o paciente deve receber diante do diagnóstico estabelecido. 

Esse plano assistencial é sistematizado em termos do conceito de assistir em 

enfermagem, isto é, encaminhamentos, supervisão (observação e controle), 

orientação, ajuda e execução de cuidados (fazer). Após a determinação do 

plano assistencial, passa-se ao plano de cuidados que se refere à 

implementação do plano assistencial com os cuidados adequados ao 

atendimento das necessidades básicas e específicas do ser humano. O plano 

de cuidados é avaliado diariamente, fornecendo os dados necessários para a 

evolução da enfermagem com relato diário das mudanças sucessivas que 

ocorrem no ser humano enquanto estiver sob assistência profissional. Por meio 

da evolução é possível avaliar a resposta do ser humano à assistência de 

enfermagem implementada. Em seguida, estudo analítico e a avaliação dos 

passos anteriores leva ao prognóstico de enfermagem, o qual é composto pela 

estimativa da capacidade do ser humano em atender suas necessidades 

básicas alteradas após a implementação do plano assistencial. 

Segundo Carraro (2001), a consulta de Enfermagem tem como 

propósitos maximizar as interações do cliente com seu ambiente, atingir o seu 

máximo bem-estar, viabilizar estratégias de valorização de si e de auto 

realização. Desse modo, o enfermeiro deve conduzir as orientações sem impor 

suas concepções, preservando as crenças, as normas, os valores e a realidade 

socioeconômica do paciente. Isso tudo com o intuito de gerar uma interação 

pessoal positiva que favoreça a aproximação do enfermeiro com o viver das 

pessoas, auxiliando, sobremaneira, a identificação dos seus reais problemas 

de saúde (VERDI, 2005). 

Para a consecução desses objetivos é incontestável que o instrumento 

adequado seja o processo de enfermagem. Segundo Nóbrega (2009), 

processo de enfermagem  
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[…] é o instrumento profissional que guia a prática 
de enfermagem e pode fornecer autonomia 
profissional e concretizar a proposta de promover, 
manter ou restaurar o nível de saúde do paciente, 
como também documentar a prática profissional, 
visando à avaliação da qualidade da assistência 
prestada (NÓBREGA,2008-2009, p.6 e p.7).  

[…] possui um enfoque holístico; ajuda a 
assegurar que as intervenções sejam elaboradas 
para o indivíduo e não apenas para a doença; 
apressa os diagnósticos e o tratamento dos 
problemas de saúde potenciais e vigentes, 
reduzindo a incidência e a duração da 
hospitalização; promove a flexibilidade do 
pensamento independente; melhora a 
comunicação e previne erros, omissões e 
repetições desnecessárias (NÓBREGA,2008-
2009, p.6 e p.7).   
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3. METODOLOGIA 

O presente trabalho trata-se se um estudo de caso de uma pessoa com 

diagnóstico da doença de Parkinson há um ano. Para Gil (2002), o estudo de 

caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências 

biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira a permitir seu amplo e detalhado conhecimento. 

Seus resultados, de modo geral, são apresentados em aberto, ou seja, na 

condição de hipóteses, não de conclusões. 

Nas ciências, durante muito tempo, o estudo de caso foi encarado como 

procedimento pouco rigoroso, que serviria apenas para estudos de natureza 

exploratória. Hoje, porém, é encarado como o delineamento mais adequado 

para a investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto 

real, em que os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

percebidos (Yin, 2001). Ora, nas ciências sociais, a distinção entre o fenômeno 

e seu contexto representa uma das grandes dificuldades com que se deparam 

os pesquisadores; o que, muitas vezes, chega a impedir o tratamento de 

determinados problemas mediante procedimentos caracterizados por alto nível 

de estruturação, como os experimentos e levantamentos. Daí, então, a 

crescente utilização do estudo de caso no âmbito dessas ciências, com 

diferentes propósitos, tais como: 

a) Explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente 

definidos; 

b) Preservar o caráter unitário do objeto estudado; 

c) Descrever a situação elo contexto em que está sendo feita 

determinada investigação;  

d) Formular hipóteses ou desenvolver teorias; e. 

e) Explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em 

situações muito complexas que não possibilitam a utilização de 

levantamentos e experimentos (GIL,2002,p.52)  

O estudo de caso é um método de pesquisa que utiliza, geralmente, 

dados qualitativos, coletados a partir de eventos reais, com o objetivo de 

explicar, explorar ou descrever fenômenos atuais inseridos em seu próprio 

contexto (GIL, 2002). 

Os pesquisadores qualitativos não conceitualizam seus estudos como 
tendo variáveis independentes e dependentes e raramente controlam 
ou manipulam qualquer aspecto do cenário sob estudo. A pesquisa 
qualitativa é quase sempre não experimental – embora, um projeto 
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qualitativo possa estar inserido em um projeto experimental (POLIT; 
BECK, 2004, p.202). 

Ainda segundo Polit (2004), os pesquisadores qualitativos, normalmente, 

não planejam realizar comparações de grupo, porque a intenção da maioria 

dos estudos qualitativos é descrever minuciosamente e explicar o fenômeno.  

A pesquisa qualitativa, assim como a quantitativa, pode ser transversal, 

com um ponto de coleta de dados, ou longitudinal, com múltiplos pontos de 

coleta de dados durante um grande período de tempo, visando a observar a 

evolução de alguns fenômenos. Ocasionalmente, o pesquisador qualitativo 

planeja com antecipação múltiplas sessões, porém, em outros casos, a decisão 

de estudar um fenômeno longitudinalmente pode ser tomada no campo, após 

os dados preliminares terem sido coletados e analisados.  

O delineamento qualitativo é composto por algumas características, ele 

envolve uma mistura de várias estratégias de coletas de dados; exige que o 

pesquisador se envolva intensamente, permanecendo em geral no campo por 

longos períodos de tempo. 

Com relação à segunda característica, os pesquisadores qualitativos 

tendem a reunir um conjunto complexo de dados derivados de várias fontes. 

Essa tendência tem sido descrita como bricolagem, e o pesquisador qualitativo 

tem sido denominado “bricolador”, uma pessoa que “é adepta ao desempenho 

de um grande número de tarefas diversas, variando das entrevistas à 

observação, à interpretação de documentos pessoais e históricos, à reflexão 

intensiva e à introspecção” (DENIZIN; LINCOLIN, 2006). 

Assim, entendemos que os dados qualitativos tomam a forma de 

materiais narrativos, pouco estruturados, como as transcrições literais de uma 

entrevista, as anotações feitas pelo pesquisador enquanto observa os 

participantes, ou os diários pessoais.  

Para a coleta de dados do estudo aqui apresentado, o paciente e o 

familiar foram convidados a fazer a consulta de Enfermagem, de acordo com 

modelo proposto no apêndice A o qual foi referenciado com base no modelo 

proposto por Costa no ano de 2009.  

Os participantes da pesquisa receberam um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice B) em duas vias iguais – uma 

permaneceu em posse do participante e outra ficou com o pesquisador. Após 

autorizado pelo CEP  Conselho de Ética Profissional da Universidade Alto Vale 
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do Rio do Peixe – UNIARP, sob número de protocolo 3.081.805 e TCLE 

assinado pelo paciente e familiar de acordo com a Resolução nº466/12 foi 

realizada a consulta de Enfermagem. 

A população foi constituída por um paciente e seu familiar indicado pela 

Agente Comunitária de Saúde de uma UBS do Meio Oeste Catarinense, 

totalizando 02 pessoas (paciente e familiar) participantes do estudo. 

A pesquisa foi realizada entre os meses de abril e maio, na residência 

das participantes, configurando-se em visita domiciliar acompanhada pela 

Agente Comunitária de Saúde.  

Chegando à residência das participantes fomos recebidas pela filha da 

paciente que já nos esperava, seguidamente apresentou sua mãe que nos 

recebeu de forma muito calorosa. Depois de nos apresentarmos e em conversa 

com as participantes, elas foram esclarecidas do motivo da visita, explicamos-

lhes sobre a pesquisa a ser realizada e as convidamos a participar da 

pesquisa. Após concordarem em participar do estudo, foi entregue o TCLE em 

duas vias, ficando uma para o pesquisador e outra para as participantes. Na 

sequência, conversamos um pouco e demos início à consulta de Enfermagem.  

Depois de realizada a consulta de enfermagem, foram realizados os 

diagnósticos de Enfermagem, os quais foram observados e comparados aos 

diagnósticos de Enfermagem apresentados nas literaturas. O plano de 

cuidados e os diagnósticos foram baseados nos problemas identificados, 

havendo retorno para a entrega do mesmo para a paciente e realizar 

orientações, seguido de um terceiro encontro em que foi verificado se os 

cuidados estavam sendo executados e se houve alguma melhora na qualidade 

de vida da paciente. 

 

3.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

3.1.1 Primeiro encontro O primeiro Encontro aconteceu com data agendada 

pela ACS. A participante e seu familiar foram orientadas sobre o estudo a ser 

realizado, sobre a consulta de Enfermagem e sobre o TCLE o qual foi assinado 

em duas vias por cada uma delas. Após esse momento foi dado inicio a 

consulta de Enfermagem.  

Rosa (pseudônimo utilizado para manter sigilo e anonimato) tem 77 anos 

e apresenta o diagnóstico médico de Parkinson há um ano, ela é viúva, mãe de 
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quatro filhos, costureira, reside em um local de fácil acesso, possui casa 

própria, a mesma é de alvenaria e composta por oito cômodos, sendo eles, 

amplos e com boas condições de higiene, em geral a paciente possui boas 

condições de moradia. Ela conta com um suporte financeiro de dois salários 

mínimos mensais, e recebe auxilio de seus filhos para custear seu plano de 

saúde privado. 

 Ela considera-se uma pessoa muito ansiosa e preocupada com o futuro 

devido aos seus problemas de saúde, pois além do diagnóstico de Parkinson 

ela também tem os diagnósticos de Diabetes, Hipertensão, Fibromialgia, 

Tireoide, Neuropatia Periférica e Alzheimer; em decorrência de todos esses 

problemas de saúde ela precisa fazer uso de algumas medicações como: 

Xarelto 20 mg, Brasart 320 mg,Sinvastatina 40 mg, Foraseq 400 mg, Losartana 

50 mg, Bipirideno 2 mg e Prolopa 250 mg. Rosa é uma paciente obesa e que 

não tem bons hábitos alimentares. No momento da consulta ao verificar seus 

sinais vitais foi observado que sua pressão arterial e glicemia estavam um 

pouco alteradas, possuindo respectivamente os seguintes valores: 140X100 na 

posição ortostática e 140X90 na posição sentada e 139mg/dL. 

Ela considera-se uma pessoa dependente dos filhos, pois tem muita 

dificuldade para locomover-se sozinha e para realizar suas atividades de vida 

diária em decorrência dos tremores nos membros superiores e inferiores 

acompanhados por dores nas articulações e câimbras musculares presentes 

com frequência. Aplicado a escala da dor pelo método visual observou-se que 

a paciente apresenta variação de acordo com a temperatura, sendo no calor 

nota 09 e no frio nota 10. 

Dentre os sintomas característicos do Parkinson foi possível observar 

que ela apresenta rigidez muscular, tremor de repouso – mãos e mandíbulas e 

também nos membros inferiores (MMII), bradicinesia, micrografia, instabilidade 

postural, além de alteração de memória recente.  

Ela demonstra infelicidade com a situação atual, principalmente 

relacionado aos tremores, onde a mesma relata:  

 

 [...] Uma coisa que eu adorava fazer era palavras cruzadas, todos os 

dias fazia várias delas, sempre comprava aqueles livrinhos sabe? mas 

depois dessa doença minhas mãos tremem muito que eu nem consigo 
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assinar o meu nome direito, então não consegui mais fazer minha 

palavras cruzadas e você não sabe o quanto sinto falta de fazê-las, 

pois era uma coisa que me distraia. Depois que perdi meu filho está 

tudo mais difícil, é como se fosse ontem que ele se foi, era um rapaz 

lindo, lindo, inteligente, um pai amoroso, era um bom marido 

também. Sonho com ele muitas vezes, às vezes acordo com ele me 

chamando, mas aí quando eu acordo não tem ninguém ali, sabe, é 

muito triste para uma mãe perder um filho ainda mais tão jovem [...]. 

(ROSA) 

A disfunção paladar acompanhada por tremor na mandíbula e nas mãos 

são uns dos motivos pelo qual ela não consegue alimentar-se bem, pois tem 

dificuldade para manusear talheres e copos sem deixar cair os alimentos. A 

falta de ingestão de alimentos saudáveis, principalmente, em conjunto com a 

doença e os medicamentos fazem com que a paciente fique constipada 

frequentemente.  

[...] Eu como só porcarias, não tenho vontade de comer uma carne, 

um arroz ou um feijão, às vezes me dá vontade de comer ovos e 

também bastante salada e verduras, mas isso é uma vez ou outra, eu 

como muita bolacha e essas bobeirinhas sabe? A minha filha faz 

almoço e tudo para mim, mas me sento à mesa e perco aquela vontade 

de comer, até porque tem dias que minha boca e mãos estão tremendo 

muito aí tenho dificuldade para comer e segurar os copos [...] 

(ROSA). 

[...] Depois de perder o nosso irmão ela entrou em depressão, agora 

esta bem da depressão, mas passou a ter dificuldades para dormir, 

por várias vezes já acordei com ela chamando por mim, ela sonha 

com coisas e acorda aflita [...]” (Relata da filha). 

Seu sono é acompanhado por alucinações, pesadelos e sonhos vívidos 

com frequência. Ela é uma paciente que tem períodos de dispneia e precisa 

fazer nebulização três vezes ao dia, sendo que uma delas ocorre antes de 

dormir para melhorar a qualidade do sono. Depois da doença e de seus 

sintomas, ela tornou-se uma pessoa caseira e sente-se incapaz, pois a 

micrografia fez com que não conseguisse mais realizar algumas atividades das 

quais gostava como fazer palavras cruzadas e costuras, causando também os 

sentimentos de tristeza e desânimo. O tremor nos MMII a limita a sair de casa e 

até mesmo ir ao quintal sem ajuda. 

A paciente demonstra vontade em melhorar sua qualidade de vida, 

relatando uma preocupação maior com relação à interação social e familiar, 

pois acredita que a DP a impossibilita de realizar atividades rotineiras, como 

visitas aos seus filhos e serviços domésticos praticados com facilidade 

anteriormente. 
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A seguir, serão apresentados os Diagnósticos de Enfermagem, 

Objetivos e Intervenções de Enfermagem de acordo com literatura (NANDA, 

NOC-NIC, 2012). 

 

3.1.2 Diagnósticos de Enfermagem identificados após a consulta de 

Enfermagem à paciente 

1. Mobilidade física prejudicada relacionada à alteração na função 

cognitiva e rigidez articular caracterizada por alteração na marcha e tremor 

induzido pelo movimento. 

Objetivo esperado NOC  Cuidados NIC   

Justificativa 

Melhorar a mobilidade física Ajudar na deambulação;  

 

Ajudar o paciente a elaborar 

uma rotina de exercícios 

para força, resistência e 

flexibilidade; 

 

Empregar as atividades 

motoras que exijam atenção 

e uso dos dois lados do 

corpo 

A 

deambulaçã

o fortalece a 

musculatura 

do paciente 

com 

Parkinson. 

2. Risco de quedas relacionado a equilíbrio prejudicado  

Objetivo esperado NOC Cuidados NIC Justificativa 

Usar corretamente dispositivos 

auxiliares, ajuste na altura do 

vaso sanitário, uso de barras 

para apoio das  mãos. 

 

Orientar os familiares 

quanto ao uso de tapetes 

soltos e pisos escorregadios 

para prevenção de quedas, 

orientá-los a deixar os 

objetos pessoais ao alcance 

do paciente, sugerindo 

também adaptações na 

casa para aumentar a 

A orientação 

quanto às 

quedas irá 

diminuir o 

risco de 

fraturas, não 

acarretando 

complicaçõe

s 
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segurança como: 

providenciar assento mais 

alto para o vaso sanitário e 

barras de segurança no 

banheiro e corredores 

associativas 

que tragam 

diminuição 

do conforto 

ao longo da 

vida. 

3. Constipação relacionada à hábitos alimentares inadequados e atividade 

física diária média inferior à recomendada para idade e o gênero. 

Objetivo esperado NOC Cuidados NIC Justificativa 

Melhorar eliminações intestinais 

. 

Aumentar a ingestão hídrica; 

orientar quanto á importância 

de uma alimentação rica em 

fibras; estimular a 

deambulação com auxilio; 

monitorar as eliminações 

intestinais quanto 

consistência, formato, 

volume, cor e a frequência; 

proporcionar um ambiente 

de conforme e privacidade. 

A inserção 

de alimentos 

nutritivos 

possibilita 

um melhor 

funcionamen

to do 

sistema 

digestório, 

diminuindo 

desconfortos 

abdominais 

bem como 

nas 

eliminações. 

4. Deglutição prejudicada relacionado ao comportamento caracterizado por 

mastigação insuficiente 

Objetivo esperado NOC Cuidados NIC Justificativa 
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6. Interação social prejudicada relacionada a barreiras de comunicação e 

mobilidade prejudicada caracterizado por desconforto em situações sociais 

Objetivo esperado 

NOC 

Cuidados NIC Justificativa 

Promover maior 

interação social com a 

família e demais 

pessoas e ambientes, 

Incentivar a presença dos 

familiares e amigos junto ao 

paciente; encoraja-la a sair 

mais vezes de casa; oferecer 

Diminuirá o risco de 

depressão 

associada ao 

Parkinson, assim 

Melhorar a ingestão de 

alimentos. 

 

 

 

Oferecer alimentos bem 

cozidos, carnes cortadas 

em pedaços pequenos e 

macias para facilitar a 

mastigação e deglutição. 

Minimizar o 

risco de 

aspiração 

para o 

paciente, 

além de 

possibilitar a 

alimentação 

com mais 

facilidade.   

5. Comunicação verbal prejudicada relacionada a prejuízo no sistema nervo 

central caraterizado por dificuldade na verbalização 

Objetivo esperado NOC Cuidados NIC Justificativa 

Promover o acompanhamento 

de um profissiona fonoaudiólogo;  

Melhorar a capacidade de 

verbalização. 

Orientar os familiares a 

ouvir atentamente, não 

alterar a sua fala ou seu 

tom; encorajá-la a falar 

devagar; encaminhar para 

um profissional 

fonoaudiólogo. 

 

 

Possibilita a 

perda do 

medo em se 

comunicar, 

reaprendend

o a utilizar a 

fala 

novamente, 

sem se 

interpor à 

doença. 
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apoio emocional ao paciente\ 

família; encaminhar para o 

serviço de psicologia. 

como o sentimento 

de tristeza e 

incapacidade de 

relacionar-se devido 

à doença. 

7. Sentimento de impotência relacionado a um regime de tratamento 

complexo caracterizado por frustração quanto à incapacidade de realizar 

atividades anteriores e dependência 

Objetivo esperado 

NOC 

Cuidados NIC Justificativa 

Promover maior 

interação social com 

a família e demais 

pessoas e ambientes, 

Ajudá-la a identificar o que ela 

pode fazer por si, dar 

encorajamento e incentivo 

para frequentar algum grupo 

no qual realizem atividades 

ocupacionais para não se 

sentir mais limitada. Orientar a 

família quanto à inclusão de 

pequenas atividades do dia-a-

dia que a façam sentir-se útil. 

Auxiliará no 

aumento da 

autoestima, 

fazendo-a sentir-se 

útil novamente e 

contribuindo para 

com a sociedade e 

o meio em que 

convive. 

 

 

8. Dor crônica relacionada ao dano ao sistema nervoso caracterizado por 

alteração da capacidade de continuar atividades prévias. 

Objetivo esperado 

NOC 

Cuidados NIC Justificativa 

Aliviar a dor  

 

Promover conforto; apoio 

emocional; terapias que 

possam ajudar no controle 

da dor; promoção de 

exercícios de forma 

adequada. 

Promoverá uma 

qualidade de vida 

melhor, diminuindo o 

uso de medicações e 

consequentemente 

seu sofrimento. 

9. Memória prejudicada, relacionada a distúrbios neurológicos caracterizado 

por experiências de esquecimento, incapacidade de recordar eventos, 
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incapacidade de reter novas informações 

Objetivo esperado 

NOC  

Cuidados NIC  Justificativa  

Melhorar a cognição Estimular a memória por 

meio da repetição do  último  

pensamento que o paciente 

expressou quando 

adequado; 

Dar uma orientação simples 

de cada vez; orientar a 

realização de jogos que 

estimulem a memória 

 

A estimulação da 

memória irá 

proporcionar melhor 

condição de 

relacionamento 

interpessoal, e 

convívio com a 

família e as 

atividades a serem 

realizadas. 

10. Padrão de sono prejudicado caracterizado por despertar não intencional 

relacionado ao sono e desconforto psicológico prolongado. 

Objetivo esperado 

NOC 

Cuidados NIC  Justificativa 

Melhorar o padrão do 

sono 

Auxiliar o paciente no controle 

do sono diurno; registar e 

monitorar o padrão do sono e 

quantidade de horas 

dormidas; proporcionar um 

ambiente calmo e seguro. 

O sono é essencial 

para o bem-estar 

psicológico e para a 

regulação da 

homeostasia do 

nosso organismo, 

além de conservar 

energia e restaurar 

os tecidos. 

11. Padrão respiratório ineficaz caracterizado por dispneia relacionado ao 

prejuízo neuromuscular 

Objetivo esperado 

NOC 

Cuidados NIC Justificativa 

Melhorar o padrão 

respiratório. 

Orientar a paciente a realizar 

inspiração profunda; 

despertar o paciente e 

estimula-la a respirar 

A respiração é 

fundamental para 

manter o bom 

funcionamento dos 
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Diante dos diagnósticos observados na paciente foi possível identificar 

que esses sintomas estão entre os mais presentes nas literaturas que tratam 

sobre a doença de Parkinson.  

Em um dos artigos publicados pela Revista da Escola de Enfermagem 

da USP no ano de 2015, foi realizado um mapeamento cruzado dos termos da 

linguagem de Enfermagem, com a terminologia da NANDA Internacional, 

contidos em 67 prontuários de pacientes com doença de Parkinson em 

reabilitação no Centro Internacional de Neurorreabilitação e Neurociência, na 

cidade do Rio de Janeiro. Em comparação foi possível identificar que alguns 

sintomas apresentados pela paciente foram os mesmos identificados no estudo 

acima e apresentam os seguintes resultados: 29,9% dos pacientes em questão 

apresentaram mobilidade física prejudicada, 11, 9% apresentaram dor crônica, 

47,8% apresentaram constipação e 12% apresentaram padrão do sono 

prejudicado (TOSIN, 2015). 

O risco de quedas está presente em muitos artigos, porém chamou 

atenção o estudo realizado no ano de 2015 no Departamento de Fisioterapia 

da Universidade de Mogi das Cruzes, em que fizeram parte 10 pacientes com 

DP. No presente estudo, verificou-se que 70% dos pacientes apresentaram 

pelo menos um episódio de quedas nos últimos seis meses (TAKEUTI et al., 

2011). 

Este número é similar ao encontrado em estudo anterior, que 
verificou que 66% dos pacientes com DP já haviam sofrido um ou 
mais episódios de queda. Em outro estudo que avaliou o risco de 
quedas em 118 pacientes com DP, foi constatado que 59% deles já 
havia sofrido pelo menos um episódio de queda. A incidência de 
quedas nos pacientes com DP é significante, e leva à graves 
consequências tanto físicas quanto psicológicas (TAKEUTI et al., 
2011, p.5). 

Um estudo realizado no ano de 2016 pela Universidade Federal de 

Pernambuco teve como objetivo avaliar a prevalência e os impactos causados 

pela disfagia no cotidiano de pessoas com Doença de Parkinson por meio da 

Avaliação Endoscopia da Deglutição. O estudo foi realizado no Centro de 

profundamente; ao dormir, 

manter travesseiros 

elevados. 

pulmões, coração, 

células, cérebro e de 

todo o nosso corpo. 
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Neurociências Clínicas do Centro Médico Universitário Hamburg-Eppendorf e 

teve uma amostra de 119 pacientes com DP. 

Dentre essa amostra do estudo citado acima, apenas 5% apresentaram 

a deglutição normal. A penetração laríngea ou aspiração afetou 55% dos 

casos. A aspiração foi observada em 30 pacientes, desses, 24 apresentaram 

aspiração silenciosa. A água foi à consistência mais aspirada. Cinco pacientes 

aspiraram pão e/ou biscoito. Outros 37 tiveram penetração ou aspiração por 

ejeção para pelo menos uma das consistências testadas (FREITAS et al., 

2018). 

Estima-se que 89% dos pacientes com DP experimentarão alterações 

vocais com a progressão da doença. O comprometimento físico-mental, 

emocional, social e econômico associados aos sinais e sintomas e às 

complicações secundárias da DP interferem no nível de incapacidade do 

indivíduo e podem influenciar negativamente a sua qualidade de vida (QV), 

levando-o ao isolamento e a pouca participação na vida social (LANA et al., 

2007). 

Outra literatura encontrada foi uma revisão literária realizada em 2007 e 

incorporada por artigos obtidos pelo Medline, essa literatura teve como objetivo 

avaliar a perda cognitiva associada à DP, sobre seus aspectos, fatores de 

risco, fisiopatologia e tratamento. O texto expõe que mais de 50% dos 

pacientes com DP sem demência têm alguma forma de alteração cognitiva e 

20% exibem predominantemente déficits de memória, 30% sofrem de 

disfunções executivas e 50% têm desempenho cognitivo globalmente 

prejudicado (JANVIN et al. 2006). 

Dentre os diagnósticos identificados na paciente alvo do presente estudo 

houve três deles que foram impossíveis encontrar pelos métodos disponíveis, 

na literatura. São eles: os diagnósticos de interação social prejudicada, 

sentimento de impotência e padrão respiratório ineficaz. Tal fato possibilita a 

interpretação de inexistência dos três diagnósticos supracitados em todos os 

portadores da DP, assim, é possível concluir que tais sintomas estão presentes 

apenas em casos esporádicos.  

3.1.3 Segundo Encontro 
O segundo encontro com a paciente aconteceu em sua residência e foi 

realizado no dia 08 de Maio no período vespertino e foi acompanhado por uma 
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de suas filhas. Nesse momento foi realizado a entrega do plano de cuidados e 

a leitura do mesmo para que ambas pudessem esclarecer possíveis duvidas. 

Após realizei as orientações quanto aos cuidados apresentados no plano. 

Plano de Cuidados que foi entregue à participante 

 

Em relação à mobilidade física 
· Ajudar na deambulação;  

· Ajudar o paciente a elaborar uma rotina de exercícios para força, 
resistência e flexibilidade; 

· Solicitar ao familiar que faça movimentos de extensão e flexão das 
pernas, melhorando a circulação. 

· Empregar as atividades motoras que exijam atenção e uso dos dois 
lados do corpo. 

 
Quanto ao risco de quedas 

· Adaptar banheiro e corredores com corrimão ou barras, com distância 
de 40 mm da parede; auxiliando no apoio e segurança;  

· Evitar ambientes irregulares, como rampas e pisos; 

· Evitar uso de tapetes que não possuam a parte de baixo emborrachada; 

· Evitar situações de desequilíbrio, utilizando apoios para subir e descer 
de escadas; 

· Ao subir degraus, realizar os movimentos lentamente; 

· Orientar sobre a importância de companhia nas caminhadas. 

 
Quanto à constipação 

· Realizar consumo de líquidos, no mínimo 2 litros por dia, levando em 
consideração a preferência do paciente (sucos, água, chás); 

· Orientar quanto á importância de uma alimentação rica em fibras; 

· Estimular a deambulação com auxilio; 

·  Monitorar as eliminações intestinais quanto consistência, formato, 
volume, cor e a frequência; 

· Proporcionar um ambiente de conforto e privacidade. 

 
Quanto à deglutição 

· Oferecer alimentos bem cozidos, carnes cortadas em pedaços 
pequenos e macias para facilitar a mastigação e deglutição. 
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Quanto à comunicação verbal 
· Orientar aos familiares a ouvir atentamente; 

· Não alterar a sua fala ou seu tom; 

· Encoraja-la a falar devagar; 

· Encaminhar para um profissional fonoaudiólogo. 

Quanto à Interação social 
· Incentivar a presença dos familiares e amigos junto ao paciente; 

· Encoraja-lo para sair mais vezes de casa; 

· Oferecer apoio emocional ao paciente\ família; 

· Identificar grupos realizados na UBS de referência, possibilitando a sua 
participação ao menos uma vez na semana; 

· Encaminhar para o serviço de psicologia. 

 
Quanto ao sentimento de impotência 

· Ajudá-la a identificar o que ela pode fazer por si; 

· Buscar trocar de roupas sozinho, buscando maior independência; 

· Dar encorajamento e incentivo para frequentar algum grupo no qual 
realizem atividades ocupacionais para não se sentir mais limitada; 

· Orientar a família quanto à inclusão de pequenas atividades do dia-a-
dia que a façam sentir útil. 

 
Quanto à dor crônica 

· Promover conforto; 

· Apoio emocional, terapias que possam ajudar no controle da dor; 

· Promoção de exercícios de forma adequada. 

 
Quanto à memória prejudicada 

· Estimular a memória através da repetição, do último pensamento que o 
paciente expressou quando adequado; 

· Dar uma orientação simples de cada vez;  

· Orientar a realização de jogos que estimulem a memória. 

 
Quanto ao padrão de sono 

· Auxiliar o paciente no controle do sono diurno, lhe estimulando a 

realizar atividades que a mantenham ativa; 
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· Registar e monitorar o padrão do sono e quantidade de horas dormidas; 

· Proporcionar um ambiente calmo e seguro. 

 
Quanto ao padrão respiratório 

· Orientar a paciente a realizar inspiração profunda;  

· Despertar o paciente e estimula-lo a respirar profundamente;  

· Ao dormir manter travesseiros elevados. 

 

 

 

A Enfermagem tem um papel importante no tratamento da doença de 

Parkinson, devendo esta observar e avaliar a partir da consulta de Enfermagem 

como a doença está implicando nas atividades da vida diária e nas 

capacidades funcionais do paciente para assim prestar a assistência ao 

paciente e família, por meio do estabelecimento de um plano de cuidados que 

venha a auxiliar o paciente e família de acordo com as suas necessidades. É o 

profissional enfermeiro com seu olhar holístico que vai realizar as orientações 

ao paciente e à família, assegurando que as intervenções sejam elaboradas 

para o indivíduo e não apenas para a doença. Além de poder inserir o paciente 

em grupos realizados pela Unidade Básica de Saúde (UBS), ele pode 

encaminhá-lo para outros serviços para que tenha uma assistência 

multidisciplinar. O enfermeiro também pode orientar o paciente e sua família 

quanto aos autocuidados, sendo essa uma forma de fazer com que o paciente 

não se sinta tão limitado e possa ter uma melhor qualidade de vida. 

O autocuidado é o desempenho ou a prática de atividades que os 
indivíduos realizam em seu benefício para manter a vida, a saúde e o 
bem – estar. Quando o autocuidado é efetivamente realizado, ajuda a 
manter a integridade estrutural e o funcionamento humano, 
contribuindo para o desenvolvimento humano (OREM, 1991 p. 50).  

Ainda falando sobre cuidados, a paciente participante da pesquisa 

poderia utilizar os serviços de saúde da cidade como o serviço de fisioterapia 

domiciliar sem custo, o serviço de fonoaudióloga que também é oferecido 

gratuitamente na cidade. Além disso, a sua inserção em grupos de hiperdia,  

diabetes realizados por sua própria UBS seria de grande ajuda. 
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O município conta com uma equipe específica do Núcleo de Saúde a 

Família (NASF), o qual possui como integrantes: uma psicóloga, uma 

nutricionista, uma assistente social e um fisioterapeuta. Segundo a portaria  nº 

2.488, de 21 de outubro de 2011, o NASF foi planejado com o intuito de 

auxiliar as equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), possibilitando maior 

resolutividade dos problemas apresentados pela comunidade. 

A rede pública oferta uma gama ampla de serviços à população, além 

desses ainda é possível o acesso de algumas atividades via projeto de 

extensão da Universidade atuante no município, a qual oferece apoio gratuito à 

comunidade para fins de estudo e melhora da qualidade de vida. 

A paciente em questão, além de dispor do apoio dos serviços públicos, 

conta ainda com auxílio do setor privado, pois possui plano de saúde. Porém, a 

paciente relata não utilizar o plano devido a condições financeiras e a não 

possuir conhecimento dos serviços disponibilizados pela rede pública. 

Seguindo o princípio da integralidade que tem como objetivo principal a 

inserção do paciente nos serviços de forma integral, assistindo a todas as suas 

necessidades, nota-se que o município disponibiliza todos os meios possíveis, 

porém, a paciente do estudo, ao relatar, não ter conhecimento dos serviços 

oferecidos, demonstra uma falha no princípio citado, devido a comunicação 

insuficiente entre a equipe do ESF e a família em questão.  

Pode-se notar que ocorre uma falha na assistência prestada a família 

em geral, visto que ao deixar de suprir uma necessidade básica da paciente, tal 

fator implicará negativamente na família, trazendo-lhes uma sobrecarga. Assim, 

fica evidente a assistência precária prestada a essa paciente pela UBS. 

 

3.1.4 Terceiro encontro  
No dia 31 de Maio também no período vespertino, sendo o período 

sugerido pela paciente, realizou-se o terceiro encontro, com o intuito de avaliar 

a aceitação e o desempenho frente às atividades propostas.  

Na entrevista a paciente relatou a procura do serviço de fisioterapia na 

rede privada, bem como a solicitação via Secretária de Saúde do Município o 

oxigênio domiciliar.  

Quanto à ingesta alimentícia e hídrica, a mesma relata uma 

readequação conforme o proposto anteriormente. Somente com estas 
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medidas, houve uma melhora significativa na condição física-motora e 

respiratório por intermédio da fisioterapia e no funcionamento intestinal em 

consequência da adequação alimentar.  

Quanto à deglutição prejudicada a paciente relata ainda ter dificuldades, 

mas também relata que sua filha começou a preparar sua alimentação com 

alimentos bem cozidos o que facilitou um pouco.  

Ela relata também estar saindo de casa para visitar os seus familiares e 

estar indo até a casa de sua filha com frequência, o que a deixou mais animada 

e feliz.  

Em relação ao sentimento de impotência a paciente relata estar 

ajudando sua filha com o preparo do almoço realizando algumas atividades 

elencadas por sua filha. Alguma delas é ajudar na preparação da mesa e lavar 

algumas louças, mas ela diz também que gostaria de ajudar mais nos afazeres 

da casa. 

Em relação ao risco de quedas não houve nenhuma adaptação em sua 

casa devido a mesma não querer “gastar “com essas adaptações, pois até o 

momento ela pensa serem desnecessárias”.  

Quanto à comunicação verbal, foi possível identificar que não houve 

nenhuma alteração, porém ao questiona-la em relação ao profissional que 

poderia ajuda-la, ela relata não ter procurado, pois a mesma já está com alguns 

gastos e com o  profissional disponível pela UBS demora muito para conseguir 

atendimento.  

Em relação ao padrão respiratório ineficaz ela não esta realizando 

nenhum dos cuidados sugeridos, pois relata estar aguardando o Oxigênio 

domiciliar através da Secretaria de Saúde do município. 

Quanto ao padrão de sono prejudicado ela acredita que irá melhorar 

somente após o uso de O2 para dormir.  

Em relação à dor crônica ela esta realizando fisioterapia com objetivo de 

amenizar a dor.  

 Fica evidente que essa paciente assim como outros pacientes que 

possuem Parkinson precisam de um acompanhamento continuo da 

Enfermagem, para fornecer apoio e auxilio a esses pacientes, os incentivando 

a cumprir o plano de cuidados, pois eles necessitam de cuidados continuados 

devido à doença ser progressiva.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Fica evidente a importância de se realizar a consulta de Enfermagem a 

pacientes portadores da Doença de Parkinson, pois é uma forma de lhes 

prestar assistência, pois o município não oferece nenhum tipo de assistência 

direcionada aos pacientes com DP, e através da consulta a Enfermagem pode 

promover assistência ao paciente e à família não os deixando totalmente 

desassistimos. O enfermeiro tem autonomia para direcionar o paciente e sua 

família para serviços que possam dar auxílio a ambos, mas no caso do 

município esses serviços atendem toda a população, não apenas os portadores 

da DP. Assim, muitas vezes essas pessoas ficam sem o atendimento de que 

precisam, logo, fica claro que se houvesse um serviço que promovesse um 

atendimento direcionado aos pacientes com Parkinson, o tempo de espera que 

os pacientes teriam que aguardar para receber esses serviços poderia diminuir 

e mais pacientes seriam atendidos.  

Durante a pesquisa observou-se poucas referências da assistência de 

Enfermagem às pessoas com Parkinson, de forma específica, na Consulta de 

Enfermagem, demonstrando uma ampla possibilidade de campo de estudo e 

trabalho, inclusive para novas pesquisas. 

Portanto, devemos valorizar a consulta de Enfermagem entre nós, 

futuros profissionais, ela traz a visibilidade, valorização e reconhecimento para 

o nosso trabalho. Por meio dela foi possível realizar os diagnósticos de 

Enfermagem baseados nos problemas identificados na paciente em 

decorrência da doença de Parkinson, além da construção do Plano de 

Cuidados a partir dos diagnósticos apresentados; esse, por sua vez, 

possibilitou a melhora da qualidade de vida da paciente em alguns aspectos 

após a entrega do plano de cuidados e orientações.  

A partir desse estudo, verificou-se a pertinência da criação de grupos de 

convivência pela UBS, pois tais organizações constituem-se em uma 

importante rede de apoio que mobiliza os participantes em busca de autonomia 

e autoestima, fazendo com que os familiares socializem, reconheçam valores e 

assimilem vivências comuns.  
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APENDICE A - CONSULTA DE ENFERMAGEM 

 

O Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo 

Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 

de fevereiro de 2012, e considerando o disposto no Decreto nº 94.406, de 08 

de junho de 1987, que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, 

especialmente no seu art. 8º, inciso I, alínea “e”, que, de igual modo, prevê a 

consulta de enfermagem como atividade privativa do Enfermeiro. 

 

CONSULTA ENFERMAGEM  

 

DADOS IDENTIFICAÇÃO: 

 

NOME: _______________________________________________________ 

IDADE: ____ GENERO_________ 

PROFISSÃO: 

____________________________________________________________________________

___________ 

Diagnóstico Médico:__________________________________________ há quanto tempo: 

________________________ 

 

Outras doenças Crônicas: 

__________________________________________________________________________ 

Tratamentos Anteriores: 

____________________________________________________________________________ 

Fatores de Risco: () tabagismo   (     ) etilismo   (     )  obesidade 

() perfil sanguíneo alterado: 

 

(    )  Outros: 

____________________________________________________________________________

_________ 

 

Medicamentos em Uso atualmente (nome, dosagem, aprazamento) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

 

 

 

HÁBITOS 

 

Condições de moradia: (bairro, água, Luz, prevenção a quedas) 

 

Cuidado corporal (independente, dependente, parcialmente dependente):  

 

Exercícios Físicos programados (quais e quantas vezes semana)  

 

Sono e repouso (hábitos que melhoram qualidade sono; o que interfere): 

 

Recreação e Lazer: 

 

Hábitos alimentares:  

 

Eliminações urinárias:  

 

Eliminações Intestinais:  

 

Ciclo menstrual:  

 

 

 

EXAME FÍSICO DIRECIONADO 

 

AVALIAÇÃO DA DOR: 

Nota referida pelo paciente: ______________________________ 

 

 

 

Teve câimbras musculares doloridas ou espasmos? 

NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

 

Teve dores nas articulações ou no corpo? 

NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 
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Sentiu-se desconfortável no frio ou no calor? 

NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

 

 

 

 

Fonte: (Multisaúde, 2018) 

 

 

 

SINAIS VITAIS: 

Pressão arterial sentado: ______________________mmHg 

Pressão arterial ortostática: ______________________mmHg 

Frequência cardíaca: ________________bpm 

Frequência respiratória: ______________ mpm 

Saturação de O2: _______________% 

Temperatura Axilar: _____________ºC 

HGT: ________________________mg/dl 

 

 

1. Nível de Consciência:  

( ) lucido  (     ) confuso (     ) desorientação tempo (     ) desorientação espaço   

( ) alteração memória recente (     ) alteração memória remota 

 

Teve problemas de concentração? 

NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

 

Teve falta de memória? 

NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTESEMPRE 

 

2. Estado Nutricional 
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Peso: ______________ Kg Altura: _______________cm  Circunferência Abdominal: 

___________ cm 

( ) normal  (     ) sobrepeso  (     ) baixo peso   

Retato de alteração ponderal (ganho ou perda): 

______________________________________________________ 

 

1. Sintomas motores 

( ) rigidez muscular  (     ) micrografia (     ) hipomimia  (     )diminuição do 

balanço dos braços 

( ) tremor de repouso – mãos e mandíbulas (     ) bradicinesia (     ) hipofonia 

( ) instabilidade postural 

 

Teve dificuldade para realizar atividades de lazer as quais gosta? 

NUNCARARAMENTE   ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE    SEMPRE 

 

Teve problemas para andar? 

NUNCARARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

 

Precisou de alguma pessoa para acompanha-lo ao sair de casa? 

NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTESEMPRE 

 

Teve dificuldade com botões ou cadarços? 

NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTESEMPRE 

  

Teve dificuldade para cortar a comida? 

NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTESEMPRE 

 

Teve dificuldade para beber sem derramar? 

NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTESEMPRE 

 

4. Olhos 

(     ) acuidade visual preservada (     ) acuidade visual diminuída  (     )edema   

(     ) uso lentes de contato  (     ) arco senil   (     ) presença de 

processos inflamatórios/infecções 

(     ) ausência anormalidades 

 

5. Face 
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(     ) simétrica  (     ) assimétrica (     ) manchas (     )sudorese  

(     )espasmos   (     ) tiques 

 

6. Nariz 

 

(     ) desvio de septo (     ) secreções  (     ) epistaxe  (     ) coriza 

(     )alergia(     ) ausência de a normalidade 

 

7. Ouvido 

(     ) acuidade diminuída (     ) zumbido (     ) presença de processo 

inflamatório/infeccioso 

(     ) prótese auditiva  (     ) ausência de anormalidade 

 

8. Boca 

 

(     ) falhas dentárias (     ) gengivite  (     ) prótese  (     ) sem problemas relatados 

 

9. Pescoço 

(     ) linfonodos (     ) tireoide palpável  (     ) estase jugular      (     ) outros:  

 

 

 

 

10. Tórax 

(     )  globoso  (     ) cifótico (     ) escavo (     ) diminuição da expansibilidade 

torácica 

 

11. Pele e tecidos 

 

(     ) turgor cutâneo diminuído (     ) lesões   (     ) descorado (     ) 

preenchimento capilar 

 

12. Pulmonar 

(     ) murmúrios vesiculares diminuídos (     ) roncos (     ) estertores    (     ) 

sibilos (     ) AP sem alterações 

 

13. Cardiovascular 
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(  ) normofonéticas (     ) 2T        (     ) rítmico    (     ) arrítmico  (     ) alterações:  

 

 

(     ) hipotensão postural (     ) hipotensão supina (     ) sudorese 

 

14. Gastrintestinal 

 

(     ) plano    (     ) globoso (     ) pendular (     ) avental (     ) ascético (     ) flácido à 

palpação 

(     ) RHA +____________quadrantes  (     ) doloroso à palpação 

(     ) disfagia (     ) sialorreia  (     ) estase gástrica    (     ) constipação   

OBS: _____________________________________________________ 

 

15. Geniturinário  

(     ) micção espontânea (     ) disfunção urinária      (     ) disfunção sexual 

OBS: 

_____________________________________________________________________ 

 

 

16. Membros inferiores outras alterações: 

___________________________________________________________ 

 

17. Membros Superiores Outras alterações: 

_________________________________________________________ 

 

18. Sintomas Sensoriais 

 

(     ) disfunção olfatória (     ) disfunção paladar       (     ) dor          (     ) parestesia 

(     ) fadiga 

 

 

19. Sono 

(     ) Pesadelos (     ) sonhos vívidos  (     ) insônia (     ) sono diurno 

excessivo 

 

Adormeceu inesperadamente durante o dia? 

NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTESEMPRE 
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 Teve pesadelos ou alucinações? 

NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

 

 

20. Neuro-comportamental 

(     ) ansiedade  (     ) depressão     (     )apatia/isolamento social  

(     ) demência  (     ) comprometimento cognitivo mínimo 

(     )alucinações  (     ) delírios  (     ) ilusões (     ) transtorno 

controle impulsos                   (     )síndrome do pânico  

 

21. PSICOSSOCIAL 

 

Sentiu-se isolado e sozinho? 

NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

 

Sentiu-se preocupado com o futuro? 

NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

 

Sentiu que tinha que esconder a doença para outras pessoas? 

NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

 

Sentiu-se envergonhado em público? 

NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

 

Sentiu que não podia comunicar-se efetivamente? 

NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

 

Sentiu-se ignorado pelas pessoas? 

NUNCA RARAMENTE ALGUMAS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

 

Interação Social: interage com demais pessoas, não interage, prefere ficar sozinho, 

não se adapta com facilidade a lugares ou situações novas:  
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Resolução de problemas: toma decisões rapidamente, demora para tomar decisões, 

costuma pedir ajuda a familiares e/ou amigos, não consegue tomar decisões  

 

 

Apoio Espiritual: possui crença religiosa, procura apoio, anda meio descrente, não 

possui crença  

 

Suporte Financeiro: possui recursos para tratamento, possui convênio/seguro saúde, 

conta com apoio familiares, utiliza SUS  

 

 

Conhecimento sobre seu problema de saúde: orientado, pouco orientado, prefere não 

falar sobre o assunto, prefere que familiares sejam orientados 

 

 

Condições que o paciente apresenta para seu autocuidado: independente, precisa de 

ajuda para pouca atividade, precisa de ajuda para muitas atividades, totalmente 

dependente 

 

 

 

Mudança percebida no humor ou nos sentimentos após ter conhecimento do seu 

problema de saúde: está otimista, refere estar desanimado, não aceita o problema, 

nega o problema 

 

 

 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM -TAXONOMIA NANDAII 

PLANO DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 

Data Objetivo esperado (NOC) Intervenção de Enfermagem (NIC) 
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    APENDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Maiores de Idade  

 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-

UNIARP) é um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

com seres humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os interesses dos 

participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir com o 

desenvolvimento das pesquisas dentro de padrões éticos. 

 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: CONSULTA DE ENFERMAGEM À PESSOA COM 

PARKINSON: ESTUDO DE CASO 

Área do Conhecimento: Saúde  

Curso: Enfermagem 

Número de participantes no centro: 02 Número total de 

participantes: 02 

Patrocinador da pesquisa: O próprio pesquisador 

Instituição onde será realizado: Unidade Básica de Saúde do Meio Oeste 

Catarinense 

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Dayane Carla Borille 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima 

identificado. O documento abaixo contém todas as informações necessárias 

sobre a pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será 

de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, isso não 

causará nenhum prejuízo a você. 

 

2. Identificação do Participante da Pesquisa 

Nome:  Data de nascimento: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 



73 

 

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 

Nome: Dayane Carla Borille 

Profissão: Enfermeira Docente N. do Registro no Conselho: 086248 

Endereço: Rua Portunião, nº 159 

Telefone: (49)999812283  E-mail: dborille.db@gmail.com 

 

 

O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 

1.5.1 Objetivo Geral 

Demonstrar a aplicabilidade da consulta de enfermagem nos pacientes com 

Parkinson. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

. Identificar as necessidades humanas básicas afetadas (NHB) mais 

prevalentes no participante; 

Identificar os diagnósticos de enfermagem mais prevalentes; 

Realizar Plano de Cuidados; 

Executar os cuidados dentro das possibilidades. 

 

O procedimento para coleta de dados: 
 
Os participantes serão convidados a fazer a consulta de enfermagem, de 
acordo com modelo proposto no (apêndice A) 
A pesquisa será realizada através da visita domiciliar acompanhada pela 
Agente Comunitária de Saúde, em seguida, em conversa com o participante 
ele será esclarecido do motivo da minha presença e convidado  a participar 
da pesquisa, sendo entregue um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, onde será realizada do Termo e solicitado a assinatura do 
participante em duas vias sendo entregue uma cópia para o participante. 
Após realizado a consulta de enfermagem farei os diagnósticos de 
enfermagem que após serão observados e comparados quanto aos 
presentes nas literaturas, também sera realizado o plano de cuidados 
baseados nos problemas identificados e retornarei para entregar o plano de 
cuidados e realizar orientações. Seguido de um terceiro encontro irei verificar 
se os cuidados estão sendo executados e se houve alguma melhora na 
qualidade de vida da paciente. 
 
O(s) benefício(s) esperado(s) é (são):  
Conhecimento gerado; 
Conhecimento procedente da pesquisa que contribuirá para o 
desenvolvimento de alternativas efetivas para intervenção (tratamento) no 
futuro. 
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O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são):  

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo. Você será 

esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar, você terá a 

liberdade de se recusar a participar do estudo, ou, se aceitar, poderá retirar 

seu consentimento a qualquer momento, sem acarretar qualquer penalidade 

ou modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador.  

Os participantes terão sua privacidade respeitada, ou seja, seu nome ou 

qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, identificá-lo, 

será mantido em sigilo. 

O participante poderá sentir-se desconfortável em responder algumas 

questões que poderão ser de caráter pessoal e que poderão influenciar no 

seu emocional, por se tratar de uma pesquisa em que a coleta de 

informações acontece por meio de questionário com preenchimento 

individual. O participante não terá nenhum risco em participar dessa 

pesquisa, pois a mesma não oferecerá nenhum tipo de procedimento invasivo 

ao participante. 

Descreva os procedimentos que serão adotados 
Será realizado a Consulta de Enfermagem com anamnese no paciente de 
forma individual, após será realizado os diagnósticos de enfermagem e plano 
de cuidados.  
 
Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa 
no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 
A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será 
disponibilizado nenhuma compensação financeira adicional. No caso de você 
sofrer algum dano decorrente dessa pesquisa, o pesquisador ficará como 
responsável. 
 
A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar 
físico. Não virá interferir no atendimento, na assistência, no tratamento 
médico, etc. 

 
Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas 
concordo que sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus 
dados pessoais não sejam mencionados. 

 
Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o 
CEP-UNIARP, com endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, 
telefone (049) 3561-6200, sempre que entender necessário obter 
informações ou esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha 
participação no mesmo. 
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Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) 
parcial (is) e final (is) desta pesquisa. 
 
 
Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento 
quanto às dúvidas por mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o 
presente documento em duas vias de igual teor (conteúdo) e forma, ficando 
uma em minha posse. 
 

Caçador (SC), _____ de____________ de ______. 

 

 

 

 

____________________________

______ 

Participante da pesquisa 

 

 

 

________________________________

__________ 

        Pesquisador Responsável pelo                  

Projeto 

  

 

 

 

 

Testemunha: 

 

____________________________

____ 

 

Nome:  

 


