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Introdução e objetivos: A doença de Parkinson (DP) cursa com alterações
motoras e não-motoras. Dentre as alterações não-motoras, a dor destaca-se
por reduzir a qualidade de vida, prejudicar as atividades laborais e de vida
diária e por apresentar diferentes domínios. Além disso, o tratamento da dor
na DP tem sido considerado mal gerenciado. Sendo assim, o objetivo deste
estudo é avaliar a presença de dor e suas características em um grupo de
pacientes com DP através de um instrumento específico para tal.

Métodos: Trata-se de um estudo aprovado pelo CEP local (CAAE
29496514.2.0000.5235). Participaram 32 pacientes (24 homens), com DP
(Hohen & Yahr = 2,5±0,3; média±DP), 65,6±7 anos de idade, no período
ON da medicação. A dor foi avaliada por meio da King's Parkinson's disease
pain scale (KPPS), composta por 7 domínios e 14 itens. Os domínios 1
(musculoesquelética - DME) e 2 (crônica) envolvem a dor nociceptiva; os
domínios 2 e 6 envolvem a dor neuropática. A escala abrange ainda dor
relacionada à flutuação motora (3), noturna (4), orofacial (5) e radicular (7).
A gravidade (0-3) multiplicada pela frequência (0-4) resulta em um subtotal
de 0 a 12 pontos, com um total possível de 0 a 168.

Resultado: Dos 32 pacientes avaliados 68,75% (22) relataram sofrer algum
tipo de dor. Destes, 72,2% (16) apresentaram características do domínio 1,
54,5% (12) do 2 , 63,3% (14) do 3, 54,5% (12) do domínio 4, 4,5% (1) do 5,
45,5% (10) do 6 e 13,6 % (3) do domínio 7. A pontuação final média do grupo
na KPPS foi de 22,1±19,1 pontos. Foi observado que a DME teve a maior
frequência (1,7±1,5) e gravidade (1,3±0,9) quando comparada aos demais
domínios, sendo classificada com gravidade moderada por 11 pacientes
(50%). Quanto à variedade dos tipos de dor, 45% dos pacientes relataram
dor em 2 a 3 domínios e 41% em 4 a 6 domínios.

Discussão e conclusão: A dor musculoesquelética e a dor relacionada a
flutuação motora foram os tipos de dor mais prevalentes. Estudos prévios
apontam uma ligação entre a Levodopa e a dor relacionada à flutuação
motora e têm identificado que a DME é a dor mais prevalente na DP.
Praticamente todos os pacientes relataram sentir dor com característica de



pelo menos 2 domínios. Conclui-se que a dor nos pacientes com DP deve ser
gerenciada com abordagens multimodais e estratégias pertinentes fazem-se
necessárias.
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