O que é a doença de Parkinson?
É uma doença que prejudica o controle muscular, os movimentos e o equilíbrio.
Ocorre quando neurônios de uma região do cérebro denominada substância negra deterioram e não
conseguem mais produzir adequadamente um neurotransmissor chamado Dopamina.
Como resultado, o cérebro perde a habilidade de transmitir corretamente as mensagens para uma
movimentação muscular normal.
Posso prevenir a doença?
Não. A medicina ainda não sabe ao certo por quê a doença de Parkinson ocorre ou as causas da
deterioração dos neurônios cerebrais.
O risco para doença é aumentado se há história de algum membro da família afetado pela doença.
Normalmente aparece em pessoas com mais de 50 anos.
Quais os sinais e sintomas da doença?
Tremor nas mãos, braços, pernas, mandíbula e face.
Rigidez nos membros e tronco.
Lentificação dos movimentos (chamada bradicinesia).
Alterações no equilíbrio e coordenação motora.
Alterações emocionais, problemas urinários, constipação intestinal e alterações do sono também
podem ocorrer.
Tarefas simples, como caminhar, falar ou comer, podem se tornar difíceis.
Como é feito o diagnóstico?
Não há um exame diagnóstico específico. Ele é baseado na história da doença e no exame clínico
neurológico do paciente.
Seu médico pode solicitar exames laboratoriais e uma tomografia ou ressonância magnética para
excluir outras doenças.
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Se persistir a dúvida consulte um neurologista especialista em distúrbios do movimento.
Como é o tratamento?
Exercícios físicos ajudam a manter um bom funcionamento físico e mental.
Algumas medicações aumentam os níveis de dopamina no cérebro ou melhoram sua habilidade em
responder a dopamina.
Essas medicações podem reduzir os tremores, a rigidez, a lentificação e melhoram o controle muscular,
o equilíbrio e a marcha.
Em casos graves e específicos da doença há indicação de neurocirurgia.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES:
Consulte um médico de sua confiança e acesse os links abaixo
www.parkinson.org.br
www.michaeljfox.org
www.wpda.org

Os textos publicados no site têm o objetivo de informar e não substituem a consulta médica.
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