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Diagnostico da doença de parkinson pdf

O que é: é uma doença neurológica que afeta os movimentos humanos. Causa tremores, movimentos lentos, rigidez muscular, desequilíbrio e mudanças na fala e na escrita. A doença de Parkinson ocorre devido à degeneração de células localizadas em uma área do cérebro chamada substância negra. Essas células produzem uma substância dopamina
que causa toks nervosos (neurotransmissores) ao corpo. A ausência ou diminuição da dopamina afeta os movimentos que causam os sintomas descritos acima. Diagnóstico: O diagnóstico da doença baseia-se no histórico clínico e no exame neurológico do paciente. Não há um teste específico para o seu diagnóstico ou para prevenção. Sintomas: A
história dos acometidos pela doença de Parkinson consiste em um aumento gradual de choques posteriores, grande movimento de lentidão, caminhada arrastando pés, postura inclinada para a frente. O tremor afeta os dedos ou as mãos, mas também pode afetar o queixo, cabeça ou pernas. Isso pode ocorrer em um lado do corpo ou ambos, e pode ser
mais intenso por um lado do que por outro. O tremor ocorre quando não há movimento correndo, e por isso é chamado de tremor de repouso. Por razões ainda desconhecidas, os tremores podem variar ao longo do dia. Torna-se mais intenso quando uma pessoa está nervosa, mas pode desaparecer quando está completamente relaxada. O tremor é mais
notado quando uma pessoa segura um objeto de luz com as mãos como um jornal. Os tremores desaparecem durante o sono. O movimento lento talvez seja o maior problema para os parkinsonianos, embora este sintoma não seja notado por outras pessoas. Uma das primeiras coisas percebidas pelos familiares é que o paciente demora mais para fazer o
que já fez anteriormente com maior desenvoltura, como tomar banho, vestir, cozinhar, escrever (há uma diminuição no tamanho da letra). Outros sintomas podem estar relacionados ao aparecimento da doença: rigidez muscular; diminuição do movimento, perturbação da fala, dificuldade para engolir, depressão, dor, tontura e distúrbios do sono, vias
aéreas, urinação. Como a doença se desenvolve: a progressão é muito variável e desigual entre os pacientes. Em geral, tem um curso lento, regular e sem mudanças rápidas ou dramáticas. Tratamento: não há cura para a doença, no entanto, ela pode e deve ser tratada, não apenas lutando com os sintomas, mas também retardando seu progresso. A
grande barreira para o tratamento da doença está na própria genética humana, porque no cérebro, ao contrário do resto do corpo, as células não são renovadas. Assim, nada pode ser feito nas condições de produção de dopamina mortal de células na substância negra. As grandes armas da medicina para combater a doença de Parkinson são
medicamentos e, em alguns casos, cirurgia, além de fisioterapia e terapia Todos eles lutam apenas com sintomas. A fonoaudiologia também é muito importante para quem tem problemas com a fala e a voz. IMPORTANTE: Apenas médicos e cirurgiões bem qualificados podem diagnosticar doenças, prescrever tratamentos e prescrever medicamentos. As
informações disponíveis no Dicas de Saúde são apenas educativas. O conselho foi elaborado em abril de 2012 e revisado em março de 2019 Fontes: Associa'o Brasil ParkinsonDr. A doença de Drauzio Varella Parkinson é um estado degenerativo do sistema nervoso central que afeta 1% da população mundial com mais de 65 anos e aumenta com a
idade, segundo dados da OMS. No Brasil, há cerca de 200 mil Parkinson, segundo o Ministério da Saúde. Embora seja mais comum após os 65 anos, estima-se que 4% dos parkinsonianos são diagnosticados antes dos 50 anos. Causas da doença de Parkinson Sintomas de Parkinson1 - Tremor: geralmente começa em uma mão e braço, mas depois
progride na perna e do outro lado. Ele pode até bater os lábios e a cabeça. Eles geralmente aparecem quando uma pessoa está em repouso, ou seja, com outra mão, mas o estresse e o nervosismo podem piorar muito o tremor. Em muitos casos, você pode notar um movimento típico causado pelo tremor de Parkinson, quando o paciente passa a ponta do
dedo indicador sob a ponta do polegar, como se estivesse contando as notas. É importante ressaltar que, embora o tremor ainda seja o sinal mais famoso e óbvio da doença de Parkinson, ele não afeta todo Parkinson e não é o mais incapacitante dos sintomas.2 - Rosto sem expressão: o olhar ainda é, a expressão facial é mais grave e os movimentos do
rosto são menos notados, independentemente da vontade da pessoa. Mesmo os olhos geralmente piscam com menos frequência, e a pessoa engole a vassoura de saliva vezes. Às vezes isso torna difícil interpretar emoções e seus movimentos, e para aqueles que vivem com Parkinson parece que ele tem uma máscara no rosto. É comum que, mesmo de
bom humor, um paciente com Parkinson seja visto como uma pessoa séria, irritada e até deprimida. É preciso muito esforço para mostrar uma impressão diferente.3 - Micrografia: é dificuldade em mover mãos e dedos, causando rigidez muscular. A consequência desse sintoma é a carta do paciente, fazendo com que as letras e o espaço entre eles se
tornem menores. Tarefas simples do dia-a-dia, como compilar uma lista de produtos ou assinar seu próprio nome, demoram mais e requerem mais atenção. Para neutralizar esse sintoma, os pacientes tendem a escrever mais lentamente, em papel forrado e com uma caneta mais larga para manter a legibilidade. Às vezes a assinatura muda sem perceber
o paciente e pode até causar problemas de reconhecimento de assinatura4 - Má postura: você ainda pode notar início da doença, inclinando o tronco e a cabeça para a frente, comprometendo o equilíbrio e a agilidade ao se mover. Caminhando e até ansioso para se tornar um grande desafio. A atividade física é a principal medida para Parkinson, e é a
recomendação número um para combater problemas de mobilidade. O uso de sapatos que proporcionam dureza nas pernas também é fundamental no combate a esse sintoma.5 - Voz baixa: A doença de Parkinson também afeta o movimento de várias partes do corpo, como os músculos da face, garganta e boca, todos importantes para a fala. Assim, a
consequência disso é a diminuição do tom e do tom de voz, alcançando clareza de palavras e causando uma sensação de fala suave, arrastada, sem interesse, fazendo com que muitos pacientes se isolassem para evitar exposição e constrangimento. O paciente tem a impressão de falar cada vez mais alto para ser compreendido, o que causa uma
tremenda fadiga. Para isso, evitar conversas em grandes grupos ou em lugares lotados e barulhentos pode ajudar na adaptação da nova dinâmica da comunicação.6 - Hipotensão Postural: é uma queda repentina da pressão arterial quando uma pessoa muda de posição ou sobe rapidamente. Sentindo-se tonto e ele vai desmaiar, comprometendo o
equilíbrio e aumentando o risco de queda. Às vezes, desmaios podem ocorrer, ou piora súbita de sintomas e até suores frios. Cerca de 20% dos pacientes com Parkinson têm esse sintoma devido à redução dos neurotransmissores. No entanto, há outras razões que ajudam na evolução desse sintoma, tais como: desidratação, uso de antidepressivos,
diuréticos e sedentarismo.7 - Perda olfativa: Este é um dos sintomas iniciais mais comuns e afeta a maioria dos pacientes da doença. Estima-se que cerca de 90% do Parkinson não cheira completamente, inclusive apresentando mudanças de sabor (já que os dois sentimentos estão interligados). A perda olfativa pode ocorrer muitos anos antes da doença
de Parkinson ser diagnosticada. Há relatos de pacientes que notaram uma diminuição do odor até duas décadas antes da criação dos sintomas motores.8 - Sono inquieto: certa excitação durante o sono é comum. É assim que o paciente age no sono e faz parte da doença. Especialistas relatam que os movimentos são tão repentinos e intensos que até
incomodam aqueles que dormem ao lado. Em geral, tais alterações de sono são descritas pelo parceiro porque o paciente não entende na maioria das vezes Estima-se que cerca de 60% dos parkinsonianos têm insônia. Eles dormem facilmente, mas perdem a capacidade de continuar a dormir, acordando após algumas horas e colocando em risco a
necessária recuperação do sono noturno.9 - Dificuldade de andar: muitas vezes associada à quantidade de dopamina funcional em Quando essa substância cai, as mudanças na caminhada são geralmente bastante significativas. As mãos também tendem a ficar mais duras e com menos movimento, e tendem a se aproximar do corpo, o que coloca em
risco o equilíbrio e a destreza da marcha. Um dos sintomas iniciais da doença de Parkinson é o congelamento e a incapacidade súbita e transitória de iniciar o movimento. Embora não atinja todos os pacientes, estima-se que cerca de 40% dos pacientes sofrem dessa instabilidade e quedas.10 - Constipação: muitos pacientes sofrem do sistema nervoso
autônomo (responsável pelo controle de funções corporais como respiração, circulação, manutenção da pressão arterial, digestão e movimentos). Assim, o trato intestinal geralmente se torna mais lento preguiçoso como resultado de desconforto abdominal e diminuição da frequência dos movimentos intestinais. Alguns medicamentos também podem
agravar essa situação. É importante ressaltar que o funcionamento do intestino de Parkinson não deve ser diário, mas é importante que você siga uma dieta equilibrada, com conteúdo fluido suficiente, para que possa proporcionar conforto e bem-estar. O diagnóstico de Parkinson Diagnóstico da Doença de Parkinson, especialmente em seu início precoce,
é um grande problema até mesmo para especialistas nessa área, e geralmente requerem mais de uma consulta com um neurologista. Até o momento, não há um único teste capaz de diagnosticar a doença de Parkinson sozinho, fazendo com que muitos pacientes se passam meses ou até anos sem diagnóstico adequado e, portanto, continuem com os
sintomas, no entanto, sem o tratamento adequado. É por isso que é importante procurar um especialista em Parkinson em caso de dúvida. O diagnóstico da doença de Parkinson começa com uma avaliação neurológica feita no consultório, quando pelo menos três dos quatro sinais são destacados: presença de tremores, rigidez nas pernas, braços e
tronco, lentidão e redução dos movimentos e instabilidade de postura. Nem todos os sintomas precisam ser encontrados para suspeitar da doença de Parkinson. Até mesmo sintomas leves podem ser óbvios aos olhos de um especialista em Parkinson. Além disso, o neurologista prescreve medicamentos específicos, e se houver uma melhora significativa,
o diagnóstico é confirmado. Apesar disso, pode levar até vários anos para confirmar definitivamente o diagnóstico de Parkinson, e ele admitiu que eventualmente encontrar sintomas ainda é esperado até 5 anos a partir do momento do início dos sintomas para completar o diagnóstico. Em geral, a confirmação ocorre na grande maioria dos casos e,
portanto, o diagnóstico é confirmado nas primeiras consultas ao médico. A preocupação existe porque existem várias doenças que se parecem com a doença de Parkinson, mas apresentam sintomas ligeiramente diferentes. Veja abaixo sobre Parkinson. Testes terapêuticos e manobras usados para diagnosticar Parkinson são Parkinson e problemas no
diagnóstico Ao falar de tremor, Parkinson é a primeira doença que vem à mente. No entanto, já se sabe que tremores podem atingir até mesmo aqueles que não têm Mal de Parkinson. O mesmo vale para outros sintomas neurológicos. Eles afetam pacientes com Parkinson e pessoas que não têm a doença, e doenças semelhantes, ou seja, outras formas
de Parkinson. Dr. Erich Fonoff argumenta que o diagnóstico de Parkinson é geralmente um problema clínico e que os primeiros sintomas devem ser percebidos pelo médico. Tais sintomas podem ocorrer ao longo do tempo durante o tempo de acompanhamento clínico, de modo que o diagnóstico de certeza não pode ser confirmado logo nos primeiros
meses de seguimento. Quando se suspeita da doença de Parkinson, uma maneira de confirmar um diagnóstico é fazendo um teste de resposta de levodope, um medicamento anti-Parkinson importante, diz o Dr. Erich. Se o quadro melhorar, será confirmado. Outros Parkinsons já não respondem bem a este medicamento. Em raras exceções, outro
Parkinson reage inicialmente a medicamentos, mesmo em menor grau, podendo, assim, trazer incerteza ao diagnóstico. Entenda abaixo o que são parkinsonismos e como eles diferem da doença de Parkinson.- Doença de Parkinson - ou Síndrome de Parkinson - é um termo médico usado para descrever várias síndromes que têm em grande parte os
mesmos sintomas atribuídos à doença de Parkinson. De acordo com a Sociedade Internacional de Transtornos de Parkinson e Movimento, a doença de Parkinson é a doença de Parkinson mais comum, representando cerca de 80% dos casos.- Sintomas comuns à doença de Parkinson e outras doenças de Parkinson são tremores, rigidez muscular,
movimento lento, alterações na fala e instabilidade postural. Nem todos que têm esses sintomas desenvolvem a doença de Parkinson.- Casos de Mal de Parkinson, além da própria doença de Parkinson, podem ser causados por doenças neurodegenerativas, como esclerose múltipla e problemas vasculares cerebrais, bem como aqueles causados por
medicamentos. Quando os sintomas estão associados ao uso de drogas antagonistas de dopamina, esses medicamentos devem ser suspensos e a necessidade de prescrever antiparkinsones deve ser tomada. Como afirmado acima da doença de Parkinson em si é a principal causa do Parkinson, mas o Parkinson induzido por medicamentos é a segunda
causa de Parkinson, ou seja, é muito importante ser diagnosticado, pois os sintomas podem ser revertidos com medicamentos. A lista de medicamentos é extensa e os mais comuns são antipsicóticos típicos (clorofumamina, haloperidol, pimosida, sulpiride) antipsicóticos atípicos (risperidona, olanzapina, aripiprazole) antieméticos (mettoppramida) e
antivertiginoso (phlinarizine, cynonizin). Outras drogas que podem ser menos propensas a causar problemas desse tipo, principalmente em altas doses e por muito tempo são quetiapina, clozapina, lítio, citalopram, fluoxetina, paroxetine, sertralina, ácido valpróico, fenitoína, doperidona entre outros.- De todos os pacientes com Doença de Parkinson,
pacientes com Doença de Parkinson respondem melhor aos medicamentos que tratam mal de Parkinson. Em muitos casos, é aconselhável juntar-se aos três. Vejamos:1 - Tratamento medicamentosoBridge dos sintomas de Parkinson causados pela falta de dopamina no cérebro. Assim, muitos medicamentos visam reproduzir os efeitos desse
neurotransmissor, reduzindo tremores, rigidez muscular e melhorando a capacidade de coordenar movimentos. Esses medicamentos geralmente apresentam excelentes resultados, tendo sido capazes de controlar os sintomas por muitos anos. No entanto, com o tempo, é necessário ajustar medicamentos e até mesmo associar novos medicamentos para
manter o mesmo efeito. Em outras palavras, é importante que o tratamento médico seja regularmente revisado pelo neurologista responsável pela manutenção da qualidade de vida do paciente. Existem vários medicamentos disponíveis no Brasil que podem ser prescritos regularmente. Os medicamentos têm semelhanças e diferenças entre eles e podem
ser usados tanto sozinhos (monoterapia) quanto juntos (politerapia). Especialistas têm o conhecimento e a experiência para compilar uma prescrição na qual a droga tem o melhor efeito de certos sintomas e é frequentemente usada em conjunto à medida que se complementam. Existem algumas regras gerais para o uso de medicamentos no tratamento
da doença de Parkinson, veja abaixo: Cronograma: Respeite as doses de tempo de cada medicamento especificado pelo médico, o que pode fazer toda a diferença na melhoria dos sintomas. Se os horários oferecidos pelo seu médico não se encaixam em sua vida, você deve falar com seu médico durante uma consulta de acompanhamento e alternativas
devem ser oferecidas. Alimentos: Por favor, note se o medicamento pode ou não ser ingerido junto com a comida. Muitos medicamentos devem ser usados enquanto comem, outros não devem. Por exemplo, Levodope (Prolopa), uma das drogas mais utilizadas no tratamento da doença de Parkinson, não deve ser comida. Pelo contrário, ele deve ser
sempre atingido com vazio, pois é absorvido mais facilmente e terá mais efeito. Substituição da droga: Medicamentos com nomes semelhantes nem sempre têm efeitos semelhantes, por isso, na ausência de medicamentos sempre consulte o seu médico, qual medicamento pode substituir o que está faltando. Efeitos Esperados: Converse com seu médico
e pergunte quais são os efeitos esperados de cada medicamento e por que ele é prescrito nesta dose e tempo. Muitas vezes o paciente ou cuidador atribui o efeito a um determinado medicamento, o que não ocorre necessariamente. É importante conhecer os efeitos positivos esperados e saber que efeitos incomuns também podem ocorrer. Sempre
pergunte ao seu médico. Efeitos adversos ou colaterais: Os medicamentos podem ter efeitos indesejáveis, mas na maioria das vezes podem ser evitados ou reduzidos. Mas para fazer isso, você deve sempre consultar um médico, porque nem sempre o efeito que ocorre está associado a uma determinada droga. O folheto embalado também está
disponível, mas é importante saber que os efeitos mais raros e graves são listados juntamente com consequências leves e comuns, muitas vezes sem fazer tal distinção. Drogas adicionais: no tratamento da doença de Parkinson, várias drogas têm o efeito da potencialização da outra, ou seja, quando tomadas ao mesmo tempo o efeito é mais longo e mais
longo. Um exemplo disso é Levodope e Entakapon, que na maioria das vezes precisam ser engolidos ao mesmo tempo para que o efeito opelop se torne maior e mais longo. Intervalos: Os medicamentos comuns no tratamento da doença de Parkinson devem ser ingeridos durante o dia, se não especificamente direcionados para serem tomados à noite.
Assim, são sempre gastos, por exemplo, 4x por dia com intervalos de 4 horas, ao contrário de outros medicamentos como antibióticos que são prescritos, por exemplo, 6/6 horas, ou seja, alguns dos horários podem coincidir com horários noturnos ou matutinos.2 - Reabilitação há uma série de tratamentos adicionais essenciais para monitorar o progresso
da doença e garantir a independência do paciente. A fisioterapia, por exemplo, ajuda na manutenção da força e flexibilidade muscular, aumentando a mobilidade e aliviando a dor no corpo. A terapia ocupacional também é uma excelente ferramenta para o paciente realizar atividades rotineiras com maior tranquilidade, segurança e autonomia. Assim como a
fonoaudiologia, que trabalha o poder da voz para que o paciente mantenha o volume e a clareza da fala, podendo assim continuar mantendo suas conexões sociais e afetivas. É importante lembrar que a atividade física também é um fator importante para o Parkinson, bem como um pilar do tratamento para a doença de Parkinson. Assim que o paciente
recebe um diagnóstico, ele já deve escolher a prática de exercício com a ajuda de um profissional. Além de Acompanhado de fisioterapeuta ou fonoaudiólogo, é importante que o paciente pratique regularmente atividade física para os seguintes propósitos: Condicionamento físico: o treinamento físico é muito importante para todas as pessoas, mas ainda
mais para quem sofre de determinadas doenças neurológicas. Com a doença de Parkinson, o treinamento físico é essencial, não para competir, mas para adaptar seu corpo às necessidades da vida cotidiana, o que significa que uma pessoa tem fôlego para passar por atividades diárias sem se sentir cansada. O estado do físico é para que a vida cotidiana
seja leve para sua condição física. Ações aeróbicas com intensidade ligeiramente progressiva tendem a ser indicadas ao longo do tempo. Fortalecimento muscular: Os músculos devem ser sempre esticados e fortificados, especialmente na lateral do corpo que a doença começou ou traz mais dificuldades. Musculação leve e progressiva seguida ou
precedida por alongamento perfeitamente controlado, complementa e facilita o condicionamento físico. A atividade física regular não só traz bem-estar, mas é o único tratamento que tem sido comprovado para reduzir a progressão da doença de Parkinson, considerada uma doença neurodegenerativa. Ou seja, as pessoas que fazem atividade física
regularmente, além de terem bem-estar ainda tornam a doença mais lenta em sua progressão. Em outras palavras, o exercício terá menos dificuldades e sintomas no futuro do que aqueles que não se exercitam fisicamente.3 -CirurgiaS Cirurgias cirurgias cirurgias para doença de Parkinson também estão se tornando mais acessíveis. Quando se trata de
cirurgia de Parkinson, em geral, a Estimulação Cerebral Profunda (DBS) é a técnica mais utilizada com vários benefícios, por isso os termos são vistos quase como sinônimos na maioria dos países. O procedimento de implantação de eletrodos cerebrais é agora considerado um tratamento seguro e eficaz. Isso é indicado para pacientes que já
responderam muito bem aos medicamentos e ao longo do tempo não conseguem mais o mesmo efeito. Nesses casos, a cirurgia pode retornar por vários anos aos sintomas e em resposta à medicação, portanto, obter qualidade de vida e maior funcionalidade. A ideia não é parar o tratamento medicamentoso, nem sequer é considerado um propósito mais
longo de cirurgia. Em geral, medicamentos e doses são drasticamente reduzidos, muitas vezes reduzidos pela metade após a cirurgia e permanecem em doses muito menores por anos. Os sintomas diminuem, e a reação do corpo à medicação é aumentada. Assim, é possível vincular diferentes tratamentos para aumentar o conforto e a independência dos
pacientes. É importante ressaltar que cada paciente tem suas próprias características e manifestações da doença, como resultado das quais as opções de tratamento devem ser rastreadas a cada imagem e estágio da evolução da doença. Nunca há apenas uma maneira! Tecnologia para pacientes com Parkinson! Em 2017, diversas empresas de
tecnologia líderes desenvolveram equipamentos especiais para combater os sintomas da doença de Parkinson e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Entre eles: 1 - Eletrodos direcionados: Atualmente, os sistemas mais avançados de estimulação cerebral profunda são eletrodos usados através de implantes cerebrais, que têm o dobro das
capacidades de programação que os antigos. Mas a grande diferença é que eles permitem que regiões próximas ao eletrodo sejam menos estimuladas quando há efeitos colaterais, ou mais estimuladas quando os efeitos são benéficos. Em outras palavras, o neurologista pode direcionar com mais precisão e detalhar os impulsos elétricos no cérebro. Em
nossa prática clínica, usamos esse tipo de eletrodo por 3 anos e somos usados pela primeira vez na América, juntamente com centros no Canadá. Só recentemente os Estados Unidos começaram a usar outros países. Estamos vendo agora benefícios reais na velha tecnologia, o que significa que os resultados têm sido consistentemente melhores a cada
dia. Essa tecnologia colocou a cirurgia de implante de eletrodos ainda mais adiante nos últimos anos.2 - A Klick Labs (empresa americana focada em tecnologia em saúde) criou equipamentos baseados em Bluetooth que, em tempo real, transmite a uma pessoa que não tem tremores de doença típicos daqueles com doença de Parkinson.O objetivo deste
equipamento, chamado SymPulse, tem sido promover a empatia entre familiares e fabricantes porque, sabendo como o Paciente Pode Parkinson se sente, como um paciente de Parkinson sente, é ajudar no tratamento. , que faz com que aqueles que vivem com a doença entendam mais claramente o que acontece com o paciente.3 - Satya Nadella (CEO
da Microsoft), apresentada no relógio anual de protótipo da conferência da empresa que elimina temporariamente a doença do tremor. O dispositivo funciona ativando técnicas de inteligência artificial que ajudam a controlar os sintomas. O relógio foi nomeado Emma em homenagem ao designer da obra de arte e início cedo de Emma Lawton de Parkinson.
O dispositivo, no segundo momento, será testado por neurocientistas em um grupo de pacientes.4 - Dois dispositivos que promovem estímulos visuais e auditivos foram testados e aprovados para melhorar a marcha de Parkinson. Ambos estão disponíveis no Brasil para compra e aluguel: Virtual Walk (ou Óculos de Realidade Virtual): aciona uma exibição
de projeto, frontal, uma imagem de uma esteira com quadrados brancos e pretos para orientar os passos dos pacientes. À medida que uma pessoa aumenta o ritmo, o pergaminho da esteira também Velocidade. Ao mesmo tempo, através dos fones de ouvido há um estímulo auditivo para dar uma caminhada ao ritmo e, consequentemente, estabilidade.
Caneta laser: Ao tocar o chão, a bengala emite um raio laser que projeta uma trilha de luz brilhante para o chão à frente. O paciente, por sua vez, guia-se através desta luz e dá um passo sobre ela. O objetivo é fazer os passos cada vez mais conectados à prática. Dessa forma, o paciente tem estabilidade corporal e segurança para andar. Doença de
Parkinson ou Mal de Parkinson? Atualizado em 10/09/2019 10/09/2019 diagnostico diferencial da doença de parkinson. diagnostico da doença de parkinson pdf. como e feito o diagnostico da doença de parkinson. diagnostico clinico da doença de parkinson
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