
Capítulo 1 – INTRODUÇÃO 
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A Coréia de Sydenham (CS), também denominada coréia aguda, Doença de São Vito, coréia 

reumática, dentre outras denominações, é uma doença caracteristicamente da infância e da ado-

lescência, podendo em casos mais raros, acometer adultos. Os pacientes podem apresentar sin-

tomas de cunho motor, comportamental e cognitivo. A CS tem caráter relativamente benigno, 

sendo que mortes usualmente estão associadas a complicações de cunho cardiológico. 

 
 
A coréia é o sinal motor cardeal, a qual pode ser caracterizada como movimentos musculares 

rápidos, de distribuição caótica e contínua, de caráter involuntário e sem propósito definido, de 

início súbito, sendo costumeiramente confundidos com inquietude. Os movimentos coréicos são 

usualmente distais, podendo, porém, acometer de modo associado face, pescoço e tronco. Além 

da coréia, hipotonia, tiques, disartria, alterações da motricidade ocular e impersistência motora 

também podem estar presentes. 

 
 
 A CS é um dos sintomas maiores da Febre Reumática (FR). Esta é considerada como uma doen-

ça de etiologia auto-imune, secundária a infecção pelo streptococos β-hemolítico do grupo A 

(EBHGA). Uma vez em contato com o citado agente, o indivíduo susceptível desenvolve reações 

do tipo antígeno-anticorpo pela interação entre seu sistema imunológico e epitopos de membrana 

do EBHGA. Mediante este contato, o hospedeiro produz anticorpos (AC) contra proteínas de 

superfície do agente bacteriano, os quais promovem reação cruzada com antígenos teciduais do 

hospedeiro, principalmente proteínas de superfície de citoplasma de neurônios localizados no 

cérebro, preferencialmente nos núcleos subtalâmico e caudado (CHURCH et al., 2002), produ-

zindo processo inflamatório local e conseqüente disfunção neuronal (HUSBY et al., 1976; 

CARDOSO, 2002). Em 50 a 90% dos pacientes acometidos pela CS, detecta-se a presença destes 

anticorpos circulantes (HUSBY et al, 1976; CARDOSO, 2002). Estas reações teciduais, além de 
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acometerem o tecido neuronal, envolvem também o endocárdio, sinóvia articular e células da 

pele (BISNO, 1996). Deste modo, além da coréia, presente em cerca de 26% dos casos (CAR-

DOSO et al., 1997), a FR apresenta mais quatro manifestações ditas maiores: a cardite, a artrite, 

os nódulos subcutâneos e o eritema marginado. 

 
 
Já a Doença de Parkinson (DP), descrita originalmente por James Parkinson em 1817 a partir da 

observação e exame de seis pacientes londrinos, caracteriza-se pela redução global dos movi-

mentos, sendo que os sinais clínicos presentes de modo clássico são hipo / acinesia, rigidez e 

tremor de repouso. Durante muitas décadas sua etiologia permaneceu obscura, ainda que se saiba   

 que se trata de enfermidade de cunho degenerativo e progressivo, com alterações funcionais e 

anatômicas dos núcleos da base, notadamente a pars compacta da substância negra e circuitos 

associados (HUGHES et al., 1992).   Não há uma predisposição muito bem caracterizada com 

relação ao sexo. Costuma iniciar-se após os quarenta anos de idade, como pico de incidência na 

sexta década de vida, sendo relativamente incomum abaixo dos trinta anos de idade. 

 

 

Apesar de apresentarem epidemiologia e base fisiopatológica completamente diversa, pacientes 

com história prévia de CS podem apresentar sinais e sintomas parkinsonianos em sua fase de 

remissão, o que poderia ser justificado pela produção de auto anticorpos (HUSBY et al., 1976). 

Estes poderiam afetar tantos áreas produtoras de hipercinesia, característica da CS, com também 

áreas associadas à redução de movimentos. Pode-se especular que em uma fase inicial, os sinto-

mas coréicos, por serem mais exuberantes, mascaram os achados parkinsonianos, os quais seriam 

detectados em uma fase mais avançada de evolução da CS. 
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Capítulo 2 – REVISÃO DA LITERATURA 
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2.1 – Histórico 

 

Coréia, originada do grego Choréia, significa dança acompanhada de cantos, roda ou canto em 

coro (FERREIRA, 1986). Pode ser definida como distúrbio do movimento caracterizado pela 

presença de movimentos involuntários rápidos, involuntários e sem propósito. O termo coréia foi 

livremente usado para designar quaisquer condições que apresentassem movimentos involuntá-

rios em excesso até o século XIX (CARDOSO, 2002a). 

 

Os primeiros relatos históricos remontam à Idade Média, onde surtos de dança, muitas vezes de 

caráter místico e religioso, mas também associados à histeria coletiva foram detectados. Muitas 

vezes estes últimos eram desencadeados por fenômenos naturais ou mesmo pelo contato pacien-

tes acometidos pela própria enfermidade. O primeiro registro possível da CS com a designação 

de Doença de São Vito ou São Guido se deu em Estrasburgo, França (SCHECHTER, 1975). São 

Vito era um santo de grande devoção e popularidade dentre a comunidade européia durante a 

Idade Média. Geralmente os rituais em sua homenagem envolviam danças coletivas, daí o uso de 

seu nome para designar doenças que cursassem com distúrbios de movimento de etiologia varia-

da. Nunca foi possível definir a natureza destas manifestações de dança que ocorreram na Europa 

Medieval. Acredita-se que tal fenômeno possa ter ocorrido por intoxicação ou infecção epidêmi-

ca ou por uma manifestação de histeria coletiva (EFTYCHIADIS e CHEN, 2001). 

 

Paracelsus (1493-1541) foi o primeiro a defender a denominação “coréia” para este grupo de 

distúrbios de movimento, utilizando os termos chorea lasciva para denominar a dança de caráter 

aparentemente epidêmica, considerada de caráter histérico, e chorea naturalis para os casos de 

coréia de potencial causa orgânica. Paracelsus defendia, ainda, tratamentos diferentes para as 

duas condições (SCHECHTER, 1975). Apesar deste posicionamento, deu-se pouca importância 
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ao seu trabalho, com manutenção do uso de Doença de São Vito para qualquer distúrbio que cur-

sasse com movimentos excessivos (SCHECHTER, 1975).  

 

Coube ao médico inglês Thomas Sydenham (1624-1689) a primeira descrição de maneira mais 

pormenorizada da Doença de São Vito (“... a Doença de São Vito é um tipo de convulsão que 

ataca meninos e meninas do décimo ano até que eles tenham crescido. No princípio, ela se mos-

tra com a parada dos movimentos, ou antes, com movimentos instáveis de uma das pernas, que o 

paciente arrasta. Ela é, então, vista na mão do mesmo lado. O paciente não pode mantê-la um só 

momento em seu lugar, seja colocando-a sobre seu peito ou sobre qualquer lugar de seu corpo. 

Faça o que fizer, ela irá bruscamente para outra posição convulsivamente...” – Schedula Monito-

ria – SYDENHAM, 1686). Chama atenção que, apesar da descrição mais detalhada da patologia 

enfermidade e do grande espaço temporal entre seu trabalho e o de Paracelsus, Sydenham optou 

por manter a denominação de Doença de São Vito em seu trabalho original. Além disso, Syde-

nham não define a correlação entre a Doença de São Vito e a FR. 

 

 Em 1887, Charcot descreve de forma mais detalhada o quadro de coréia e sugere sua associação 

com a FR, mas não a difere das outras formas de coréia (GOETZ, 2000). Em 1894, William Os-

ler em sua obra On Chorea and Choreiform Affectations, diferencia a coréia da infância das ou-

tras doenças coréicas do adulto, como a Doença de Huntington e define, de forma clara, a CS 

como a coréia associada à FR (GOETZ, 2000). 

 

 Em meados do século XX, demonstrou-se a associação da CS com uma infecção prévia por 

EBHGA (TARANTA e STOLLERMAN, 1956), sem, porém, haver a definição de sua base fisi-

opatológica. Em 1976, HUSBY et al. demonstraram a presença de anticorpos antineuronais (A-

AN) em 46,6% dos 30 pacientes com CS por eles estudados.  A conclusão desses autores foi que, 
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na CS, existe uma inflamação em tecidos cerebrais, de caráter imunológico, gerada pela intera-

ção de um hospedeiro susceptível com o estreptococo, o que levaria à produção de AC dirigidos 

à bactéria, mas que reagiriam de forma cruzada com epitopos neuronais. 

 

O interesse acadêmico e pesquisas voltadas para melhor compreensão da gênese da CS, bem 

como sua base fisiopatológica, têm apresentado aumento progressivo, apesar da queda inversa-

mente proporcional de ocorrência da FR e CS, notadamente nos países dito desenvolvidos. Tal 

interesse pode ser creditado ao surgimento de teoria, ainda de caráter controverso, que propõe a 

existência de entidade denominada PANDAS (Pediatric Autoimune Neuropsychiatric Disorders 

Associated with Streptococus infection). Conforme esta teoria, um subgrupo de pacientes com 

afecções de caráter neurológico ou mesmo eminentemente psiquiátrico, como Síndrome de Tou-

rette e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), poderia apresentar base fisi-

opatológica semelhante ao observado na CS (SWEDO et al., 1998, GILBERT e KURLAN, 

2009) 

 

 

2.2 – Relações anatômicas e funcionamento dos núcleos da base 

 

Os núcleos da base podem ser caracterizados com um sistema motor acessório, que funciona de 

modo sincrônico com córtex cerebral e trato córtico-espinhal. São constituídos de modo clássico 

pelo claustrum, corpo amigdalóide, núcleo caudado, putâmen e globo pálido, porém em íntima 

associação com o núcleo subtalâmico (NST) e substância negra (SNr). O núcleo caudado, putâ-

men e globo pálido constituem estrutura denominada corpo estriado (associação do putâmen com 

núcleo caudado pode ser denominada striatum, enquanto o globo pálido de modo isolado recebe 

a denominação de pallidum). Estas estruturas neuronais guardam conexões específicas entre si, 
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além de enviarem e receberem influência do tálamo e áreas corticais. Os núcleos da base têm 

como função primordial o controle do padrão adequado da atividade motora. Atualmente acrdita-

se que estes núcleos estão inseridos em circuitos neuronais que têm início e fim no córtex cere-

bral, constituindo os circuitos córtico-estriado-tálamo-corticais Estes circuitos serviriam para 

modular o funcionamento do córtex cerebral. 

 

As estruturas que constituem os núcleos da base conectam-se entre si duas vias, denominadas 

direta e indireta. A via direta tem origem no córtex cerebral, ligando este ao striatum por meio do 

feixe córtico-estriatal, glutamatérgico, e daí ao globo pálido medial (GPM). Uma vez chegando 

ao pallidum, este se comunica com o tálamo ventral intermédio por meio do feixe pálido-

talâmico, com retorno posterior ao córtex. Os impulsos passam diretamente do corpo estriado 

para o GPM e para a SNr. Esta via tem um efeito inibitório na via de saída dos núcleos da base, 

pois a inibição da atividade do complexo GPM-SNr diminui sua inibição sobre o tálamo, que 

envia fibras excitatórias ao córtex cerebral. Já na via indireta fibras inibitórias, com ácido gama-

amino-butírico (GABA) que partem do corpo estriado dirigem-se para o globo pálido lateral (G-

PL). Desta estrutura, partem fibras gabaérgicas para o NST. Deste núcleo, partem fibras excitató-

rias glutamatérgicas que se projetam ao GPM e à SNr que projetam fibras inibitórias ao tálamo 

ventro-lateral. O tálamo envia fibras excitatórias ao córtex cerebral, fechando outra alça córtico-

cortical que passa pelos núcleos da base. Podemos concluir que o efeito final do funcionamento 

do circuito córtico-estriado-pálido-talâmico-cortical quando processa as informações através da 

via direta é o de facilitar a atividade do córtex cerebral.  A via indireta, constituída pelos circui-

tos nigro-estriado-nigral e pálido-subtálamo-palidal, tem como efeito menor facilitação da ativi-

dade cortical, visto que o NST tem um efeito excitatório sobre o complexo GPM-SNr, aumen-

tando seu efeito inibitório sobre o tálamo. A primeira permite associação da substância negra 

com putâmen e núcleo caudado, enquanto a segunda permite a interação entre o núcleo subtalâ-
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mico e o globo pálido. As fibras nigro-estriatais são dopaminérgicas, exercendo função excitató-

ria na via direta e inibitória na via indireta. Os neurônios estriatais que participam da via direta 

expressam substância P e dinorfina, além de GABA. Já os neurônios que participam da via indi-

reta expressam encefalina, além de GABA (CARPENTER, 1995, OBESO et al., 2000). O stria-

tum além de receber aferências do córtex cerebral, recebe influência também da SNr, tálamo, 

núcleo dorsal da rafe locus coeruleos, pallidum, NST, núcleo pedúnculo-pontino, além do hipo-

campo. Deste modo, o striatum pode ser considerado como entrada, e a associação GPM-SNr 

como a saída das informações processadas. O córtex envia fibras excitatórias predominantemen-

te glutamatérgicas para o striatum, que por sua vez projeta fibras inibitórias com GABA para o 

GPM e SNr. Estas estruturas enviam fibras também inibitórias, gabaérgicas, para núcleos do 

tálamo. Os núcleos talâmicos enviam, então, de volta ao córtex fibras excitatórias glutamatérgi-

cas, formando então um circuito córtico-cortical. 

 

Os circuitos citados anteriormente participam da modulação da atividade motora, dos movimen-

tos oculares e do comportamento, sendo denominados motor / oculomotor (atividade motora) e  

pré-frontal dorsolateral / pré-frontal orbital / pré-frontal órbito-medial (atividade cognitiva e 

comportamental). Lesões do córtex pré-frontal dorsolateral desencadeiam defeitos no controle, 

regulação e integração de atividades cognitivas. No caso do córtex pré-frontal órbito-medial, 

ocorreriam alterações do comportamento emocional e social do paciente.  
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Organização dos Núcleos da Base

Alexander et al. Ann Rev Neurosci 1986;9:357
 

 

2.3-  Febre Reumática 

 

A FR é definida como uma doença inflamatória, secundária a uma infecção do trato respiratório 

superior por estreptococo do grupo A e é a responsável por grande número de doenças cardíacas 

adquiridas, em crianças e adultos jovens, em todo o mundo (DAJANI, 2001). O processo reumá-

tico é desencadeado por uma reação inflamatória que envolve, principalmente, as articulações, o 

coração, o cérebro e a pele. Classicamente, a FR se manifesta por (1) poliartrite, (2) cardite, (3) 

CS, (4) nódulos subcutâneos e o (5) eritema marginado. A cardite e a poliartrite são os sintomas 

mais freqüentes e tendem a se manifestarem mais precocemente, cerca de três semanas após a 

infecção desencadeante. Os nódulos subcutâneos, o eritema marginado e a coréia tendem a ocor-

rer mais tardiamente (BISNO, 1996). Em sua forma clássica, a FR é uma doença aguda, febril e 

auto-limitada. 

 



 11 

O longo período de latência entre a infecção estreptocócica e o início da CS dificultou o estabe-

lecimento de sua relação, pois no momento da manifestação da coréia nem sempre é possível a 

confirmação da infecção estreptocócica antecedente. Em 1956, através dos trabalhos de TA-

RANTA e STOLLERMAN, demonstrou-se que a CS é uma manifestação tardia da FR, podendo 

suceder a infecção estreptocócica em um período que variou de 2 a 9 meses nos pacientes por 

eles estudados. 

 

A FR possui critérios diagnósticos estabelecidos por T.D. Jones, no ano de 1944, os quais rece-

bem hoje seu nome, sendo que sua última revisão, efetuada pela American Heart Association 

(AHA) se deu no ano de 1992. (TABELA 1) 

 

 

Segundo os critérios de Jones, a CS é uma das cinco manifestações maiores da FR, e se aceita o 

seu diagnóstico mesmo na ocorrência da coréia não associada a outras manifestações maiores da 

FR (Special Writing Group of the Committe of Rheumatic Fever, 1992). 

 

Para evitar a imprecisão dos critérios de Jones, que permite diagnósticos falso-positivos, 

CARDOSO et al. (1999) propuseram os seguintes critérios: 

 diagnóstico de FR pelos critérios de Jones modificados; 

 exclusão de outras causas possíveis de coréia, como uso de drogas indutoras de coréia, 

lupus eritematoso sistêmico, síndrome de anticorpos antifosfolípides e diabetes mellitus. 
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Tabela 1: Critérios de Jones para o diagnóstico da FR. 

 

Manifestações Maiores  Cardite 

 Poliartrite 

 Coréia 

 Eritema marginado 

 Nódulos subcutâneos 

Manifestações Menores  Achados clínicos 

 Artralgia 

 Febre 

 Achados laboratoriais 

 Provas de fase aguda elevadas (VHS*, PCR**) 

 Intervalo PR prolongado no ECG 

Evidência de antecedente 

de infecção pelo EBHGA 
 Cultura de orofaringe positiva 

 Valores elevados ou aumento dos títulos dos anticorpos estrepto-

cócicos (ASTO) 

Para o diagnóstico de FR é necessária a presença de duas manifestações maiores ou uma 

maior e duas menores, apoiadas pela evidência de infecção pelo EBHGA 

*- Velocidade de hemossedimentação 

** - Proteína C reativa 

 

2.4- Epidemiologia  

 

A FR e CS permanecem como causa importante de morbi/mortalidade dentre a população brasi-

leira, notadamente com relação à grande massa carente de recursos e adequado acesso aos servi-

ços de saúde. Quarenta por cento das cirurgias cardíacas realizadas pelo sistema público de saúde 

no Brasil têm indicação por complicações da cardite na FR (CARDOSO et al., 1997). A avalia-

ção de 50 pacientes consecutivos com FR acompanhados pelo ambulatório de cardiologia pediá-

trica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG), permitiu a 

CARDOSO et al., (1997) encontrarem 13 pacientes com CS, perfazendo 26% dos pacientes com 

FR. A idade média dos pacientes no momento da apresentação da CS foi de 9,2 2,7 anos. Neste 

estudo, a CS tende a acometer principalmente crianças do sexo feminino na proporção de 0,86. 

MEIRA et al. (1995), avaliando 550 crianças de uma escola pública de Belo Horizonte, diagnos-

ticaram FR em duas delas, perfazendo uma prevalência de 3,6 casos/1000 habitantes. 
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  Sua incidência nos paises desenvolvidos tem permanente tendência à queda, sendo observados, 

porém, períodos de aumento localizados e auto-limitados, em populações aparentemente fora do 

grupo considerado de risco epidemiológico. Foram descritos surtos de FR em populações norte-

americanas de renda média ou alta e com fácil acesso aos serviços médicos. O acometimento de 

tal população era inesperado, já que classicamente a FR acomete populações de baixa renda e 

sem acesso a serviços médicos (AYOUB, 1992). O mesmo estudo aponta a queda progressiva da 

incidência de FR e CS na população infantil norte-americana, a partir do período de 1930- 1960 

(50 casos / 100.000 habitantes), chegando ao número de 10 casos para cada grupo de 100.000 

habitantes após 1960. ZOMORRODI e WALD (2006), analisando retrospectivamente um banco 

de dados de pacientes internados com diagnóstico de coréia, no período de 1980 a 2004 em um 

hospital norte-americano, chegaram ao número de 144 pacientes que preenchiam os critérios de 

inclusão para o estudo. Destes, 62 casos foram descartados por falta de dados, presença de doen-

ças neurológicas de base ou por incerteza do diagnóstico de coréia. Dos 82 pacientes restantes, 

79 receberam o diagnóstico de CS. Novos surtos de FR entre populações e grupos aparentemente 

fora de risco, com demonstração associada de incidências maiores de alterações comportamen-

tais e a suspeita de que o mecanismo similar possa ser relevante para a patogênese de outros dis-

túrbios do movimento e transtornos do comportamento contribuíram para um maior interesse 

sobre a CS na literatura recente (SWEDO et al., 1989). 

 

 

2.5 – Fisiopatologia 

 

Tendo sido descrita por Thomas Sydenham em 1686, a CS só foi definitivamente associada à FR 

no século XIX (TARANTA e STOLLERMAN, 1956). As primeiras idéias sobre a fisiopatologia 
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da CS partiram de achados de necrópsias de pacientes que faleceram com a doença. Estes paci-

entes apresentavam achados semelhantes, sempre com envolvimento dos núcleos da base, sendo 

também, esporadicamente, observado envolvimento da SNr, córtex cerebral e cerebelo. A mi-

croscopia demonstrava presença de reações inflamatórias, com envolvimento perivascular e en-

dotelial, além de microinfartos difusos. Tais achados, porém, não puderam ser diretamente corre-

lacionados com a CS, visto que foram também detectados em alguns pacientes portadores de FR, 

mas que não vieram a desenvolver CS, o que poderia sugerir que os mesmos estariam associados 

ao processo inflamatório sistêmico (ARON et al., 1965). Além disso, apesar de já haver uma 

base fisiopatológica definida entre a FR e CS, ainda se desconhecia o fator desencadeante em 

comum. Pesquisas do início do século XX demonstraram a presença de estreptococos no endo-

cárdio de pacientes vitimados pela FR, o que poderia ser extrapolado de modo empírico para o 

tecido neuronal envolvido e danificado na CS, o que, no entanto, acabou por ser considerado 

falso. Hipóteses envolvendo embolizações sépticas originadas do endocárdio contaminado pelo 

estreptococos ou mesmo etiologia viral que pudesse justificar os achados de destruição neuronal  

foram aventadas, porém não confirmadas (GREENFIELD e WOLFSOHN, 1922). 

 

Em 1956, TARANTA e STOLLERMAN comprovaram a associação entre a CS e infecção pré-

via por estreptococos, sem, no entanto, definirem a causa das lesões apresentadas nos núcleos da 

base, bem como sua gênese. Em 1976, HUSBY et al., utilizando técnica de imunofluorescência 

indireta, detectaram a presença de anticorpos antineuronais em soros de 46,6% de 30 crianças 

portadoras de CS e em 14% de 50 portadores de FR sem CS. Também foi demonstrado que a 

exposição dos soros reagentes a antígenos estreptocócicos torna as reações contra tecidos cere-

brais negativas. Os autores concluíram haver uma reação cruzada de anticorpos produzidos con-

tra membranas dos estreptococos do grupo A com antígenos de citoplasma de neurônios. Visto 

que estes anticorpos ocorrem com uma freqüência maior em indivíduos com FR e CS do que nos 
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grupos controle, levantou-se a suspeita de que estes anticorpos tivessem um papel na fisiopatolo-

gia da CS como manifestação da FR. BRONZE e DALE (1993) demonstraram que epitopos es-

pecíficos associados à proteína de superfície M do estreptococus apresentavam reação cruzada 

com epitopos de membrana de neurônios localizados nos núcleos da base. Pacientes com CS 

ativa, quando submetidos a rastreamento de anticorpos antineuronais pelas técnicas de ELISA e 

Western-Blot, apresentaram níveis mais elevados dos mesmos quando comparados aos controles 

(CHURCH et al, 2002).  

 

Estudos por neuroimagem, tais como ressonância nuclear magnética(RNM), tomografia compu-

tadorizada de crânio por emissão de pósitron (PET-SCAN) e tomografia computadorizada de 

crânio por emissão de fóton único (SPECT) se mostram importantes a partir da década de 1990 

para descrição de alterações de cunho anatômico e funcional. GIEDD et al. (1995), utilizando 

técnica de volumetria por ressonância magnética, detectaram aumento do volume dos núcleos 

caudado, putâmen e globos pálidos em 24 pacientes com diagnóstico clínico de CS. Estes paci-

entes foram comparados com 48 voluntários que apresentavam exames considerados normais, os 

quais foram utilizados como controles. Os autores encontraram pequenos aumentos das dimen-

sões dessas estruturas, variando de 7 a 10 % em média com grau grande de superposição com os 

controles. No entanto, as diferenças foram estatisticamente significativas. Estes achados demons-

tram que os núcleos da base se alteram em volume na vigência da CS, mas não de modo sufici-

ente para que se indique a RNM como método de diagnóstico da CS. Estudos com PET demons-

traram a presença de hiperativação/atividade nos núcleos da base em vigência de atividade clíni-

ca definida com CS (GOLDMAN et al. 1993; WEINDL et al., 1993; LEE et al., 1999). Já inves-

tigação nosso meio com SPECT demonstrou aumento do fluxo sanguíneo nos núcleos da base 

em 60 % dos pacientes avaliados(BARSOTTINI et al. (2002). 
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Acredita-se, pois, que a CS possa ser definida CS como uma disfunção cerebral mediada imuno-

logicamente, que tem como principais alvos os núcleos da base. Esta reação imunológica é de-

sencadeada pelo contato de um hospedeiro susceptível com um EBHGA, o que irá gerar a pro-

dução de AC que terão uma reação cruzada com epitopos neuronais, sendo que os alvos estão 

especificamente localizados no citoplasma de neurônios dos núcleos caudado e subtalâmico 

(CHURCH et al., 2002). 

 

 

2.6 - Manifestações Clínicas 

 

O paciente portador de CS pode apresentar uma miríade de sinais e sintomas, tanto no que diz 

respeito aos sintomas motores, os quais são de fundamental presença para a caracterização da 

síndrome, mas também sinais e sintomas de cunho neuro-psiquiátrico, com alterações compor-

tamentais e cognitivas. 

 

2.6.1 – Manifestações Motoras da CS 

 

 A coréia pode ser caracterizada como um movimento involuntário de breve duração, aleatório e 

extremamente variável. Pode acometer a face, o tronco e os membros em qualquer combinação. 

Os movimentos do tronco e do quadril são os responsáveis pelo aspecto de dançante da semiolo-

gia do paciente.  Acomete um ou ambos os dímidos, sendo predominantemente generalizada 

(80% dos casos, segundo NAUSIEDA et al.-1980; 84,5% dos casos, segundo CARDOSO -

1997). O movimento pode ser generalizado já no início do processo ou tornar-se após algum 

tempo de evolução. Sua intensidade também poderá ser variável, podendo ser desde imperceptí-
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vel até gravemente incapacitante, com grande influência nas tarefas de vida diária. TARANTA e 

STOLLERMAN (1965) acompanharam 50 pacientes e caracterizaram o grau de comprometi-

mento de suas atividades de vida diária como leve em 13, moderado em 29 e intenso em 8 paci-

entes. A escala de graduação da gravidade da CS foi desenvolvida em 1997 por CARDOSO et 

al., sendo graduada com valores de 0 a 4. Neste trabalho, foram alocados  e avaliados 13 pacien-

tes com diagnóstico de CS (Tabela 2). Os escores de coréia obtidos foram de grau 1 em dois pa-

cientes, grau 3 em dez pacientes e grau 4 em 1 paciente. 

 

Tabela 2- Classificação do grau de coréia segundo CARDOSO et al. (1997) 

 

 DEFINIÇÃO 
Grau 0 Ausência de coréia. 

Grau 1 Coréia não percebida pelo paciente e/ou familiares, mas presente 

ao exame clínico. 

Grau 2 Coréia percebida pelo paciente, mas sem causar interferência às 

suas atividades diárias. 

Grau 3 Coréia que causa interferência às atividades diárias do paciente, 

mas não impedem a deambulação. 

Grau 4 Coréia incapacitante, impedindo a deambulação. 

 

  

Pacientes com CS podem apresentar outros achados motores além de coréia. A presença de hipo-

tonia, impersistência motora e alterações de reflexos pode ser detectada em 69,2, 30,8 e 30,8% 

dos pacientes, respectivamente, além da presença de sacadas hipométricas e de crise oculógira 

em 38,5 e 7,7% respectivamente dos pacientes com CS. (CARDOSO et al 1997). A hipotonia 

pode ser tão intensa a ponto de tornar os pacientes acamados e totalmente dependentes durante a 

doença, caracterizando a coréia paralítica. Este achado raro da CS foi descrito em 2,3% de 130 

casos de CS acompanhados no Ambulatório de Distúrbios do Movimento do HC-UFMG (CAR-

DOSO et al., 2002).  
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TEIXEIRA et al (2008) acompanharam durante o período de um ano 89 pacientes com diagnós-

tico de CS pesquisando a presença de vocalizações e sua associação com o diagnóstico de base. 

Sete destes pacientes (sendo quatro do sexo masculino) apresentaram vocalizações simples, as 

quais não foram precedidas por sintomas premonitórios, mais estiveram associados à coréia faci-

al em dois destes pacientes. Estes achados sugerem que vocalizações não são comuns em CS, 

sendo que os sons emitidos por este grupo de pacientes geralmente resultam de contrações da 

musculatura respiratória superior associada à CS, diferentemente do que ocorre em pacientes 

portadores de tiques. 

 

 

Tabela 3 – As Manifestações Motoras da Coréia de Sydenham 

 

Coréia 

Hipotonia 

Impersistência motora 

Tiques 

Diminuição ou abolição dos reflexos miotáticos 

Sacadas hipométricas 

Crises oculógiras 

 

 

 

2.6.3- Manifestações Comportamentais da CS 

 

As alterações comportamentais associadas à CS são conhecidas desde os relatos mais remotos da 

doença, sem terem feito parte, porém, da descrição original da afecção. 

 

DIEFENDORF (1912) descreve os sintomas mentais na coréia aguda, demonstrando alterações 

do humor, inquietude, labilidade emocional, terror noturno e dificuldade em manter a atenção 
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são citados como as manifestações comportamentais mais comumente associadas à coréia aguda.  

Estes sintomas comportamentais precederiam o distúrbio de movimento, mas se exacerbariam 

com seu aparecimento. EBAUGH, em 1926, cita a labilidade emocional como a principal altera-

ção comportamental associada. Em 1965, FREEMAN et al. compararam o estado psicológico de 

40 adultos com antecedentes de CS com 30 pacientes controles e encontraram distúrbios da per-

sonalidade, incluindo sintomas compulsivos, em 26 (65%) dos 40 pacientes com histórico de CS, 

enquanto no grupo controle apenas oito (23,3%) dos 30 pacientes avaliados apresentaram altera-

ções comportamentais. 

 

 SWEDO et al. (1989) avaliaram 37 crianças com histórico de FR, 23 destas com o diagnóstico 

prévio de CS. Observou-se a presença de sintomas obsessivo-compulsivos em cinco dos 23 paci-

entes com CS, sendo que três preencheram critérios para Transtorno Obsessivo-complusivo. Es-

tes sintomas comportamentais se intensificaram concomitantemente com o início da coréia e 

foram desaparecendo progressivamente nos meses seguintes. Nenhum paciente com FR sem CS 

apresentou SOC. ASBAHR et al. (1998) estudaram, de forma prospectiva, a presença e intensi-

dade dos sintomas psiquiátricos em 50 pacientes com FR, comparados a um grupo de 30 pacien-

tes diagnóstico de CS. SOC foram detectados em 21 pacientes do grupo de CS (70%). Os SOC 

precederam o início da coréia em aproximadamente um terço dos pacientes. Quatro de 30 paci-

entes com CS tiveram dois episódios distintos de coréia. Todos os quatro pacientes desenvolve-

ram SOC no segundo episódio de coréia e três preencheram critérios diagnóstico para TOC. As 

obsessões e compulsões foram mais graves na recorrência (ASBAHR et al., 1999). Isso ficou em 

contraste com o quadro coréico que foi de intensidade semelhante nos dois episódios, sugerindo 

que recorrências tardias da CS possam aumentar o risco do paciente desenvolver alteração com-

portamental. 
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 Os SOC são os mais comuns, com uma incidência que varia de 30 a 82% dos casos de CS 

(SWEDO, 1993; ASBAHR et al., 1998, MERCADANTE et al., 2000). Permanece inexplicada a 

razão para números tão contrastantes na incidência de SOC. Também se demonstrou de forma 

consistente a ocorrência de THDA, sintomas depressivos e ansiedade de separação respectiva-

mente em 45, 41 e 13% dos pacientes (MERCADANTE et al., 2000). Em estudo executado na 

Clínica de Distúrbios de Movimento da UFMG, MAIA et al. em 2005 investigaram alterações 

comportamentais em 50 pacientes com febre reumática sem coréia, 56 pacientes com CS e 50 

indivíduos saudáveis utilizados com controles. Os autores encontraram que SOC, TOC e TDAH 

eram mais comuns em pacientes com o diagnóstico de CS (respectivamente 19%; 23,2%: 

30,4%), quando comparados com indivíduos com febre reumática sem coréia (14%; 6%; 8%) e 

indivíduos saudáveis (11%; 4%; 8%).  

 

 

Outras alterações também têm sido descritas em CS. KUMMER et al. (2007) demonstraram em 

um relato de caso que a tricotilomania pode ocorrer em pacientes na fase aguda de CS. TEIXEI-

RA et al. (2007) relataram um caso de um paciente de 13 anos de idade, do sexo masculino, o 

qual apresentou quadro de psicose com alucinações associado à fase aguda da CS. Houve melho-

ra do quadro psiquiátrico com o uso de neuroléptico (risperidona), associado à melhora do qua-

dro motor. Isto poderia sugerir a presença de disfunções ainda não determinadas nos núcleos da 

base nos quadros de psicose. No mesmo ano, TEIXEIRA et al. acompanharam 32 pacientes com 

diagnóstico de CS, com idade superior a 16 anos (idade média de 21,5 ± 7,1), sendo seis do sexo 

masculino, pesquisando a presença de sintomas depressivos e ansiosos. Estes pacientes foram 

comparados com 32 controles assintomáticos. Foram aplicadas as escalas USCRS, escala de 

hospitalar de depressão e ansiedade (HADS) e inventário de depressão de Beck (BDI), não tendo 

sido observada diferença com relevância estatística entre os pacientes e controles no que diz res-
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peito a presença de ansiedade e depressão. Esse estudo negativo demonstra que as alterações 

comportamentais em CS são possivelmente secundárias a disfunções específicas de estruturas 

cerebrais e não parte de reação inespecífica a enfermidade aguda. 

 

  

Tabela 4 – Sintomas Neuropsiquiátricos da Coréia de Sydenham 

 

Sintomas Obsessivos-Compulsivos 

Transtorno de Obsessivo-Compulsivo 

Síndrome de Tourette 

Transtorno de Hiperatividade com Déficit de Atenção 

Depressão 

Ansiedade 

 

2.6.4 – Diagnóstico por exames complementares 

 

O diagnóstico da CS dá soberania total à avaliação clínica. Deste modo, a avaliação laboratorial 

e exames de neuroimagem tais como tomografia computadorizada (TCC), RNM e mesmo méto-

dos de imagem funcionais, como já revisado acima, não são de modo algum essenciais para in-

vestigação deste grupo de pacientes. Provas laboratoriais associadas a processos infecciosos e 

inflamatórios de fase aguda, tais como VHS e proteína C-reativa costumam estar alteradas com 

elevação, mais se configuram tão somente como um achado inespecífico. Estudos de neuroima-

gem convencional não costumam mostrar alterações. Estudos volumétricos por ressonância 

magnética podem detectar aumento dos núcleos da base, principalmente do caudado, mas sem 

associação com a gravidade clínica apresentada e com grande superposição com controles (GI-

EDD et al., 1995). Métodos funcionais podem ocasionalmente revelar hipermetabolismo nos 
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núcleos da base associado à fase de evolução da coréia (GOLDMAN et al., 1993; WEINDL et 

al., 1993; LEE et al., 1999). O LCR nos pacientes com CS, usualmente, é normal ou com aumen-

to pouco significativo do número de linfócitos. CHURCH et al. (2003) demonstraram um au-

mento de citocinas no LCR de pacientes com CS aguda. O eletroencefalograma (EEG) evidencia 

uma lentificação difusa da atividade cerebral (LAVY et al., 1964). Estes achados, entretanto, são 

inespecíficos, sem nenhum significado clínico. Em suma, inexiste marcador laboratorial para CS. 

No entanto, conforme já mencionado em critérios diagnósticos, exames complementares pres-

tam-se para efetuar o diagnóstico diferencial com outras condições clínicas que  possam mimeti-

zar a CS. 

 

2.6.5 – História Natural da Coréia de Sydenham 

 

 TARANTA e STOLLERMAN (1965) relatam à duração média da coréia de quatro meses, com 

variação de um a 24 meses, em 50 pacientes. NAUSIEDA et al. (1980) encontram a duração 

média de 12 semanas, com uma variação de uma a 22 semanas em 240 pacientes com diagnósti-

co de CS No nosso meio, CARDOSO et al. (1997), analisando 13 pacientes com CS, encontram 

uma duração média da coréia de 9 meses, maior do que a das séries anteriores. Em estudo subse-

quente, CARDOSO et al. (1999) encontraram uma duração de pelo menos 2 anos de coréia em 

metade dos casos, em um universo de 32 pacientes analisados. Foi proposta então, a existência 

de uma forma persistente. As diferenças quanto à duração da coréia encontradas nos estudos ci-

tados não têm explicação definitiva. A etnia das populações estudadas ou as cepas de EBHGA 

infectantes podem justificar em partes as diferenças encontradas, como demonstrou o estudo 

realizado na Austrália por CARAPETIS e CURRIE (1999), no qual em um universo 182 óbitos 

associados FR, 179 ocorreram entre aborígenes. Atualmente, é bem definido que parte dos paci-

entes com CS persistem com sintomas motores e neuropsiquiátricos residuais por muitos anos 
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(GIBB et al., 1985; FELDMAN et al., 1993). Aqueles que se encontram em remissão podem 

desenvolver reação coréica a uma variedade de drogas (NAUSIEDA et al., 1983). A coréia gra-

vídica e a coréia induzida por contraceptivos orais parecem estar relacionadas à CS, mesmo 

quando o surto desta tenha ocorrido vários anos antes (CARDOSO et al., 2002b). 

 

2.6.7 – Parkinsonismo e Doença de Parkinson 

 

Parkinsonismo ou Síndrome Parkinsoniana é uma entidade clínica, definida pela presença de 

bradecinesia e ao menos mais um dos três seguintes sinais cardeais: rigidez, tremor e instabilida-

de postural (HUGHES et al., 1992). A Doença de Parkinson (DP) é a causa mais freqüente de 

síndrome parkinsoniana em estudos desenvolvidos em diversas áreas georgráficas, inclusive Bra-

sil, ainda que outras causas comuns sejam parkinsonismo induzido por droga, parkinsonismo 

vascular e outras afecções degenerativas (BARBOSA et al., 2006). A DP, descrita originalmente 

por James Parkinson em 1817, é reconhecida atualmente como um complexo de sintomas por 

alguma combinação de tremor em repouso, rigidez, bradicinesia-hipocinesia, postura em flexão, 

perda dos reflexos posturais e fenômeno de congelamento. A patologia bioquímica central seria 

diminuição da ação dopaminérgica nos núcleos da base. Há degeneração neuronal na camada 

ventral da pars compacta da substância negra e no locus coeruleus. Fisiologicamente, a menor 

atividade dopaminérgica no striatum ocasiona desinibição do núcleo subtalâmico e do globo 

pálido medial. Ao aparecerem os sintomas, já se deu perda de cerca de 60% dos neurônios do-

paminérgicos, além de redução do conteúdo de dopamina no striatum em cerca de 80%. Nesta 

fase, já são encontradas nos neurônios remanescentes inclusões citoplasmáticas designadas Cor-

púsculos de Lewy, os quais correspondem aos marcadores fisiopatológicos da afecção ( HUNT, 

1935; Golbe et al., 1990). 
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A causa da DP não é completamente conhecida. Acredita-se que exista interação entre distúrbios 

genéticos, toxinas exógenas e endógenas (JENNER et al., 1992), com conseqüentes reações de 

oxidação celulares. Geneticamente, os padrões de herança podem ser autossômico dominante 

(locci 4q21-q22, 4p, 4q, 17q21, 2p13, 14q22) ou autossômico recessivo (6q25-q27). A mutação 

no locci 4q21-q22 desencadeia alterações na proteína alfa-sinucleína, com conseqüente disfun-

ção neuronal. Costumeiramente, o defeito genético ocorre no cromossomo 6q25-q27, com pro-

dução de proteína denominada parkina. 

 

 

2.6.8 – Parkinsonismo e Coréia de Sydenham 

 

Pacientes portadores de CS podem apresentar sinais e sintomas parkinsonianos, principalmente 

na fase crônica de evolução da patologia (DAOUD et al., 1990; CARDOSO et al., 2002). Recen-

temente, tem sido observado bradicinesia em uma parcela dos pacientes com CS, contrastando 

com o caráter hipercinético da coréia e sugerindo um acometimento do circuito nigro-estriatal 

(TEIXEIRA et al., 2003). 

 

 Este achado torna-se muitas vezes inesperado e surpreendente, visto que a CS tem como carac-

terística primária, já citada, a presença de hipercinesia. Existem alguns pontos de análise que 

poderiam justificar estes achados. Os pacientes portadores de CS muitas vezes apresentam a ne-

cessidade de utilização de medicamentos não só para o controle de seus sintomas motores, mas 

também de quadros comportamentais (MAIA et al., 2005). Os medicamentos comumente utili-

zados são os da classe dos neurolépticos e anticonvulsivantes, que, principalmente os do primei-

ro grupo, têm uma probabilidade maior de gerarem distúrbios motores. Desse modo, poderia se 

supor que estes achados seriam meramente um efeito colateral do uso desse grupo de medica-

mentos. Sabe-se que pacientes portadores de CS apresentam uma sensibilidade maior ao uso de 
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medicamentos do grupo dos neurolépticos (DAUOD et al., 1990), desenvolvendo quadros fran-

camente parkinsonianos. No entanto, usualmente estes pacientes não utilizam doses suficiente-

mente altas de medicamentos contra coréia, que pudessem desencadear este tipo de efeito. Além 

disso, pacientes desta faixa etária não correspondem ao grupo de risco para o desenvolvimento 

de sintomas extrapiramidais associados ao uso destes medicamentos. Poderia se acreditar que a 

própria CS seria um fator de risco isolado para o surgimento de parkinsonismo induzido por dro-

gas, notadamente as do grupo dos neurolépticos, mesmo em doses consideradas baixas. TEI-

XEIRA et al., 2003, demonstraram que 5% de 100 pacientes com diagnóstico de CS desenvolve-

ram complicações extra-piramidais com o uso de medicamentos contra coréia, o que não foi ob-

servado em pacientes com síndrome de Tourette da mesma idade e que utilizaram dosagem e-

quivalente de clorpromazina. 

 

Como já mencionado previamente, ocorre formação de anticorpos contra os núcleos da base em 

50% a 90% dos pacientes com o diagnóstico de CS (HUSBY et al., 1976; CARDOSO, 2002).  O 

envolvimento global dos núcleos da base por reações antigênicas poderia justificar os achados 

anteriormente citados, sem se creditar maior importância ao uso de medicamentos contra coréia. 

No estudo de HUSBY e colegas (1976) há descrição de reatividade de anticorpos contra neurô-

nios da substância negra. Isso sugere a possibilidade que a presença de parkinsonismo ou, ao 

menos, sinais parkinsonianos em CS poderiam resultar de disfunção do sistema nigro-estriatal. 

Pela avaliação clínica de um grande número de pacientes com CS, observamos a presença de 

sinais e sintomas extra-piramidais, sem justificativa ou causa aparente em alguns casos. Além 

disso, relatos bibliográficos consistentes não foram encontrados. Deste modo, a falta destas in-

formações é a grande impulsionadora para a realização deste estudo. 
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Capítulo 3 – OBJETIVOS 
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3.1 – Principal 

 

Avaliar a presença de sinais e sintomas parkinsonianos em pacientes adultos com história prévia 

de Coréia de Sydenham, por meio da aplicação da escala UPDRS. 

 

3.2 – Secundário 

 

Correlacionar a presença de sinais e sintomas parkinsonianos com variáveis tais como sexo, ida-

de, uso de medicamentos anticoréicos, tempo de retirada do medicamento anticoréico, cardite, 

artrite, sintomas psiquiátricos, tipo de coréia (hemicoréia ou generalizada). 
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Capítulo 4 – PACIENTES E MÉTODOS 
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Os dados deste trabalho foram obtidos na Clínica de Distúrbios do Movimento do Serviço 

de Neurologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (CDM HC-

UFMG), em Belo Horizonte, no período de março de 2006 a agosto de 2007. Conforme a descri-

ção mais pormenorizada que se segue, em resumo, pacientes adultos com CS em remissão foram 

avaliados de modo sistematizado para a presença de parkinsonismo e sinais parkinsonianos. 

 

 

4.1. – Pacientes 

 

Selecionamos 25 pacientes, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 16 anos, com o 

diagnóstico prévio de CS, mas que estivessem em remissão do quadro, ou seja, com ausência de 

sinais e sintomas coréicos.  

 

4.1.2 – Critérios de Inclusão 

 

Foram incluídos no estudo pacientes de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 16 anos 

de idade, com história prévia de CS, mas que se encontrassem em remissão dos sintomas. CS foi 

diagnosticada de acordo com os critérios de CARDOSO et al. (1999), ou seja, diagnóstico de FR 

pelos critérios de Jones modificados e exclusão de outras causas possíveis de coréia. Remissão é 

definida como ausência de coréia apesar de interrupção de medicamentos anticoréicos (neurolép-

ticos, anticonvulsivantes e corticoesteróides). 

 

4.1.3 – Critérios de Exclusão 
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Foram excluídos do estudo pacientes com idade inferior a 16 anos de idade; presença de sinais e 

sintomas de CS ativa; uso de medicamentos anticoréicos ou que pudessem desencadear sinais e 

sintomas parkinsonianos. 

 

4.2. – Metodologia 

 

4.2.1. - Aspectos éticos 

Este estudo foi aprovado pela Câmara de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG e 

pela Comissão de Ética do HC-UFMG (Parecer nº ETIC 005/08). Antes de cada avaliação era 

reservado um período de tempo para os esclarecimentos acerca dos procedimentos a serem reali-

zadas. Em seguida, era obtido um termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO 1) dos 

sujeitos de pesquisa quando maiores de 18 anos, ou de seus pais ou responsáveis se menores de 

18 anos. Apenas depois disto era realizada a avaliação dos participantes da pesquisa. 

 

4.2.3. - Método de avaliação das alterações motoras 

A avaliação do quadro motor foi realizada em todos os pacientes pelo mesmo examinador, Leo-

nardo Brandão, através das escalas UPDRS e USCRS, que foram aplicadas em uma mesma con-

sulta. 

 

4.2.3.1 – USCRS 

 

A USCRS Escala de Avaliação da Coréia de Sydenham, foi desenvolvida na Clínica de Movi-

mentos Anormais do Serviço de Neurologia da Universidade Federal de Minas Gerais, sendo o 

primeiro instrumento validado para quantificar e analisar detalhadamente o desempenho do indi-

víduo portador de CS em suas tarefas de vida diária, alterações comportamentais e motoras. É 
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composta por 27 itens, sendo que cada qual pode receber gradação de 0 (ausência de sinal ou 

sintoma) a 4 (grave disfunção ou alteração) (TEIXEIRA et al., 2005). Inspirada na UPDRS (vide 

adiante) e na Escala Unificada de Avaliação da Doença de Huntington (UHDRS), apresenta con-

sistência entre diferentes examinadores (ANEXO 2). 

 

4.2.3.2 – UPDRS 

 

Denominada Unified Parkinson`s Disease Rating Scale, trata-se de escala de avaliação e acom-

panhamento da Doença de Parkinson e outras formas de parkinsonismo. Ela apresenta parte I, 

onde se avalia funções cognitivas e comportamentais; parte II, com questionário sobre desempe-

nho de atividades de vida diária; parte III, exame físico dirigido às manifestações motoras do 

parkinsonismo; e por fim, parte IV, para avaliar complicações do uso de l-dopa.  É aplicada me-

diante a entrevista e exame clínico, com variação de 0 (ausência de sinais e sintomas) a 199 

(grave comprometimento) pontos. Desenvolvida por Fahn e colaboradores (FAHN et al., 1987), 

era o padrão ouro de avaliação objetiva do parkinsonismo. (ANEXO 3). 

 

4.2.3.2.1 Critérios de diagnóstico para Parkinsonismo 

 

Seguimos nesse estudo os critérios de HUGHES et al (1992), já mencionados na Revisão de Li-

teratura desse trabalho. Isto é, o parkinsonismo é caracterizado pela presença obrigatória de bra-

dicinesia juntamente com a presença de ao menos um dos que se segue: rigidez, tremor e instabi-

lidade postural. 

 

4.2.4 Revisão de prontuários 

 



 32 

Foi efetuado o levantamento de dados dos prontuários dos pacientes envolvidos para determina-

ção de variáveis como idade, sexo, medicamento contra coréia, tempo sem uso do medicamento, 

tipo de movimento apresentado (hemicoréia ou coréia generalizada), presença de artrite, cardite e 

alterações comportamentais. Deve-se observar que não se utilizou metodologia específica para 

quantificar as alterações comportamentais, mas apenas o que estava registrado nos prontuários. 

 

4.2.5 – Testes estatísticos 

 

Usamos o programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences), em sua versão 13.0, para a 

obtenção dos resultados. Adotamos o nível de significância de 5% (0,050), para a aplicação dos 

testes estatísticos, ou seja, quando o valor da significância calculada (p) for menor do que 5% 

(0,050), observamos uma diferença dita „estatisticamente significante‟; e quando o valor da sig-

nificância calculada (p) for igual ou maior do que 5% (0,050), foi observada uma diferença dita 

„estatisticamente não-significante‟. Para avaliação de correlação entre as variáveis analisadas, foi 

utilizado o teste de Spearman. 
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Capítulo 5 – RESULTADOS 
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As Tabelas 5 e 6 contêm os achados deste estudo, que serão descritos de maneira detalhada no 

texto que se segue: 

 

5.1 Características Clínicas e Demográficas 

 

Dos 25 pacientes incluídos no estudo, 17 eram do sexo feminino, com idade igual ou superior a 

16 anos (idade mínima de 16 anos; máxima de 34 anos; idade média de 19,9 anos; desvio-padrão 

de 5,4). Na análise dos prontuários, observou-se que 19 pacientes apresentaram coréia generali-

zada (CG), o que correspondia a 76% do total, enquanto 6 pacientes apresentaram hemicoréia, 

representando 24% da amostra. Artrite foi detectada em 6 dos pacientes (28,6%) e cardite em 13 

(61,9% ). Alterações psiquiátricas foram detectadas em 5 pacientes (23,8%). 

 

5.2 Uso de Medicamentos 

  

De todos os pacientes, somente 2 (8% do total) não fizeram uso de nenhum medicamento antico-

réico ao longo de seu acompanhamento. Foram utilizados medicamentos do grupo dos neurolép-

ticos (haloperidol em 6 casos; pimozida em 3 casos; risperidona em 1 caso; pizotifeno em 1 ca-

so), anticonvulsivantes (ácido valpróico em 13 casos), benzodiazepínicos (1 caso) e antidepressi-

vos (fluoxetina em 1 caso). De todos os pacientes, 8 fizeram uso somente de ácido valpróico, 3 

fizeram uso somente de haloperidol, 1 somente de fluoxetina, 2 somente de pimozida e 1 de ris-

peridona ao longo de todo o acompanhamento. Cinco pacientes fizeram uso de mais de um tipo 

de medicamento. Dois paciente chegaram a utilizar ácido valpróico e haloperidol, 1 fez uso de 

antidepressivo tricíclico, pizotifeno e ácido valpróico, 1 utilizou pimozida e ácido valpróico, 1 

fez uso haloperidol, ácido valpróico e benzodiazepínico. Vale ressaltar que, por definição, ne-

nhum paciente fazia uso de drogas anti-coréicas no momento da avaliação e os medicamentos 
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mencionados não foram utilizados simultaneamente.  O tempo mínimo entre a retirada do medi-

camento e a avaliação foi de 3 meses e máximo de 100 meses, com média de 44 meses após a 

retirada (desvio padrão de 32,8). 

 

5.3 Avaliação Motora 

 

5.3.1 UPDRS 

 

Com relação à UPDRS, foram obtidos os escores entre 0 e 4, com média de 1,2 (desvio padrão 

de 1,1).  

 

5.3.2 USCRS 

 

A avaliação pela USCRS determinou escores mínimo e máximo de 0 e 10, com média de 1,8 

(desvio padrão de 2,3), 

 

5.3.3 Parkinsonismo 

 

 A bradicinesia foi observada em 64% dos pacientes. No entanto, por vir isolada, sem outros si-

nais cardeais de parkinsonismo, nenhum paciente apresentou, pois, critério para o diagnóstico de 

síndrome parkinsoniana. 

 

5.4 Correlações 
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A idade apresentada pelos pacientes não apresentou qualquer tipo de correlação com significân-

cia estatística com os achados clínicos. Com relação ao sexo, encontrou-se correlação positiva 

com a variável denominada alterações psiquiátricas, sem a presença de outras correlações de 

importância. Dos 5 pacientes portadores de sintomas psiquiátricos, todos pertenciam ao sexo 

feminino, o que gerou um coeficiente de correlação de - 0,439 com significância (p) de 0,047. 

Foi detectada uma correlação negativa entre a presença da variável bradicinesia e hemicoréia. De 

todos os 19 pacientes portadores de hemicoréia, 10 apresentavam bradicinesia, o que pela corre-

lação de Spearmann gera um coeficiente de – 0,421, com significância estatística (p=0,036). Já 

no caso da coréia generalizada, a qual acometeu 6 pacientes, observou-se bradicinesia em 100% 

dos pacientes na fase tardia. Esta associação tem um coeficiente positivo de correlação em 0,421, 

o qual também apresenta significância estatística (p=0,036). A presença de bradicinesia não a-

presentou correlação com o uso prévio de medicamento, bem como com o tempo de interrupção 

do mesmo.  

 

Quando associada ao uso de medicamento, foi observado um coeficiente positivo de 0,393, com 

p 0,052, ou seja, não foi encontrada significância estatística. O mesmo pode ser inferido, como já 

citado anteriormente, com o tempo de retirada do medicamento, que apresentou coeficiente de 

correlação positivo de 0,034, com p = 0,876. Estes resultados são muito importantes pois mos-

tram que bradicinesia não tem ligação com o uso de agentes anticoréicos Quando se analisou a 

correlação entre bradicinesia e sintomas psiquiátricos na fase de remissão, encontrou-se coefici-

ente de -0,252 com p= 0,270. Também se encontrou ausência de correlação estatisticamente sig-

nificativa entre bradicinesia e cardite na fase aguda da enfermidade (coeficiente 0,062 e p=0,789) 

e bradicinesia e artrite na fase aguda de evolução (coeficiente de 0,192e p=0,404). Isto demons-

tra que a presença de outros distúrbios clínicos não têm relação com o aparecimento de bradici-

nesia na fase crônica de evolução da CS. Não foi observada correlação estatisticamente significa-
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tiva entre bradicinesia, sexo e idade dos pacientes, sendo o coeficiente de correlação e p entre 

bradicinesia e sexo de 0,15/0,45 e entre bradicinesia e idade de 0,125/0,55. Hemicoréia e coréia 

generalizada não apresentaram associação estatisticamente relevante com os outros achados clí-

nicos, ou seja, cardite, artrite e alterações psiquiátricas. São os seguintes, respectivamente, os 

valores de coeficiente de correlação e p entre hemicoréia e cardite, hemicoréia e artrite e hemico-

réia e alterações psiquiátricas: 0,022 e 0,925; -0,141 e 0,541; e 0,313 e 0,168. Já a coréia genera-

lizada apresentou seguintes coeficientes de correlação e p com essas variáveis: 0,022 e 0,925; 

0,141 e 0,541; e -0,313 e 0,168. Também não foi observada correlação estatisticamente significa-

tiva entre o distúrbio de movimento apresentado com o sexo e idade dos pacientes.  

 

A coréia generalizada apresentou coeficientes de correlação com idade de 0,147 com p=0,484; e 

correlação com o sexo de 0,217 e p=0,298. Já a hemicoréia, apresentou coeficientes de correla-

ção negativos de 0,147 e 0,217 quando analisada em conjunto com idade e sexo, com p, respec-

tivamente de 0,484 e 0,298.  
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Tabela 5 – Características Clínicas e Demográficas da População Analisada 

 

N 25 

Masculino (%) / Feminino (%) 8 (32%) / 17 (68%) 

Idade ao exame em anos (média ± desvio pa-

drão) 

19,9 anos (±5,4) 

Coréia Generalizada 6 (24%) 

Hemicoréia 19 (76%) 

Cardite 13 (61,9%) 

Artrite 6 (28,5%) 

Alterações Psiquiátricas 5 (23,8%) 

Uso de medicamento 23 (9%) 

Tempo sem medicamento em meses (média ± 

desvio padrão) 

44 meses (± 32,8); mínimo: 3 meses; máximo: 

100 meses 

Escore USCRS (média ± desvio padrão) 1,84 (± 2,3) 

Escore UPDRS (média ± desvio padrão) 1,16 (± 1,08) 

Bradicinesia 16 (64%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

Tabela 6 -  Correlação entre as variáveis clínicas estudadas 

Variável Estatística Idade Sexo TSM Bradicinesia CG HC Medicamento Artrite Cardite 

Sexo  Coef. Correl 

(P) 

N 

-0,501 

0,001* 

25 

        

TSM Coef. Correl 

(P) 

N 

0,340 

0,113 

23 

0,062 

0,779 

23 

       

Bradicinesia Coef. Correl 

(P) 

N 

0,125 

0,553 

25 

0,157 

0,453 

25 

0,034 

0,876 

23 

      

CG Coef. Correl 

(P) 

N 

 

0,147 

0,484 

25 

0,217 

0,298 

25 

-

0,105 

0,635 

23 

0,421 

0,036* 

25 

     

HC Coef. Correl 

(P) 

N 

-0,147 

0,484 

25 

-0,217 

0,298 

25 

0,105 

0,635 

23 

-0,421 

0,036* 

25 

-1,000 

<0,001* 

25 

    

Medicamento Coef. Correl 

(P) 

N 

0,042 

0,842 

25 

0,202 

0,332 

25 

-

0,273 

0,207 

23 

0,393 

0,052 

25 

0,166 

0,429 

25 

0,166 

0,429 

25 

   

Artrite Coef. Correl 

(P) 

N 

0,062 

0,788 

21 

0,155 

0,502 

21 

0,098 

0,689 

19 

0,062 

0,789 

21 

0,141 

0,541 

21 

0,141 

0,541 

21 

0,205 

0,372 

21 

  

Cardite Coef. Correl 

(P) 

N 

0,050 

0,830 

21 

0,192 

0,404 

21 

0,229 

0,345 

19 

0,192 

0,404 

21 

-0,022 

0,925 

21 

0,022 

0,925 

21 

0,080 

0,732 

21 

-0,155 

0,502 

21 

 

A. Psiquiatr. Coef. Correl 

(P) 

N 

0,388 

0,082 

21 

-0,439 

0,047* 

21 

-

0,033 

0,894 

19 

-0,252 

0,270 

21 

-0,313 

0,168 

21 

0,313 

0,168 

21 

-0,200 

0,386 

21 

-0,354 

0,116 

21 

-0,022 

0,925 

21 

TSM: Tempo sem medicamento; CG: Coréia Generalizada; HC: Hemicoréia; A. Psiquiatr.: Alterações Psiquiátricas; 
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     Capítulo 6 – DISCUSSÃO 
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Na amostra, observou-se o predomínio de pacientes do sexo feminino (17 ou 68%), resultado 

semelhante ao estudo de NAUSIEDA et al. (1980), que demonstrou um predomínio de pacientes 

do sexo feminino (57,5%) e próximo ao estudo de CARDOSO et al. (1997), o qual revelou uma 

porcentagem de 86 % de pacientes acometidas pela CS. Este dado confirma que a CS é uma a-

fecção com maior incidência dentre pacientes do sexo feminino. 

 

Cardite esteve presente em 61,90 % dos pacientes, enquanto a artrite foi observada em 28,57% 

dos casos, dados semelhantes aos obtidos por CARDOSO et al. (1997) que demonstraram a pre-

sença de cardite em 60% dos pacientes e artrite em 30 % dos casos. Os dados obtidos demons-

tram que existe uma associação entre a cardite e coréia, como menor associação última com ar-

trite. 4 dos pacientes (16%) apresentaram somente coréia, sendo o achado semelhante ao trabalho 

de CARDOSO et al. (1997),  que em estudo de pacientes com diagnóstico de febre reumática 

demonstraram a presença de coréia em 20% dos pacientes, como achado isolado.  

 

Obviamente, como esperado pelos critérios diagnósticos aqui levados em conta, havia história 

prévia de coréia em 100% dos pacientes. Com relação à distribuição desse distúrbio do movi-

mento, a hemicoréia esteve presente em 76% dos pacientes, contra 24% de pacientes acometidos 

pela coréia generalizada. Chama a atenção o número elevado de pacientes acometidos pela he-

micoréia, que talvez possa se constituir em um viés de amostragem, visto que os trabalhos de 

NAUSIEDA et al. (1980) e CARDOSO et al. (1997) revelam percentagens menores de pacientes 

acometidos por este distúrbio de movimento. Outra possível explicação para esse achado de alta 

freqüência de hemicoréia é especular que essa forma de coréia pode indicar menor gravidade 

com maior tendência a remissão completa do movimento anormal. 
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Sabe-se que pacientes com diagnóstico prévio de CS têm uma maior predisposição a desenvolve-

rem sintomas de cunho psiquiátrico, independentemente do sexo (FREEMAN et al, 1965), mui-

tas vezes de caráter crônico e de difícil tratamento (SWEDO, 1993; ASBAHR et al, 1998; 

MERCADANTE, 2000), além de apresentarem maior predisposição a apresentarem distúrbios 

psiquiátricos quando comparados à pacientes com outros distúrbios neurológicos e indivíduos 

normais (MAIA et al., 2005). Alterações comportamentais foram observadas em 5 pacientes 

(20% do total), com predomínio absoluto dos achados entre pacientes do sexo feminino, com 

coeficiente de correlação negativo em 0,439 e (p) de 0,047, o que demonstra uma relevância es-

tatística do achado.  Seria de se esperar um maior número de pacientes acometidos por distúrbios 

psiquiátricos, com base em outros estudos (MAIA et al., 2005). A relativa pequena freqüência 

dessas co-morbidades nessa série talvez se justifique pelo fato deste dado não ser o objetivo pri-

mário de pesquisa do estudo, correspondendo tão somente a revisão de prontuários, sem aplica-

ção de escalas específicas para evocarem esses sintomas.   

 

O uso da escala UPDRS, instrumento adequado para detectar sinais parkinsonianos como men-

cionado na revisão da literatura, para avaliar os pacientes desse estudo levou ao achado de bradi-

cinesia em 64% dos pacientes incluídos no estudo. Antes de discutir esse achado, vale considerar 

a possibilidade de que estes pacientes não apresentariam bradicinesia, e sim incoordenação mo-

tora advinda de uma coréia persistente. A recordar que, como descrito por CARDOSO et al. 

(1999), até 50% dos pacientes com CS nunca entram em remissão, caracterizando a forma de 

coréia persistente. No entanto, a avaliação da coréia pela USCRS demonstrou baixos escores, 

próximos de zero, demonstrando que, de fato, os pacientes incluídos no estudo não apresentam 

mais o distúrbio de movimento por ocasião da avaliação. 
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Apesar, porém, da alta freqüência de bradicinesia, nenhum outro sinal cardeal foi encontrado nos 

pacientes de modo que parkinsonismo não foi detectado nos pacientes estudados nesta investiga-

ção. Ainda assim, nosso achado é original na literatura, pois, até onde podemos afirmar, trata-se 

do primeiro estudo que explora sistematicamente a presença de bradicinesia e outras manifesta-

ções parkinsonianas em amostra consecutiva de pacientes com CS, de modo que se não é possí-

vel efetuar comparações com dados existentes na literatura.  

 

A bradicinesia não apresentou correlação com a idade e sexo dos pacientes ou presença de cardi-

te, bem como com artrite e sintomas psiquiátricos. Por outro lado, a bradicinesia apresentou cor-

relação estatisticamente significativa com o distúrbio de movimento apresentado na fase aguda 

de evolução dos pacientes. Observou-se que a presença inicial de hemicoréia, considerada neste 

trabalho como uma alteração de maior benignidade, estaria associada a uma menor probabilidade 

de desenvolvimento de bradicinesia na fase tardia de evolução. No caso da coréia generalizada, 

distúrbio de maior exuberância e considerado de menor benignidade, que esteve presente em 6 

dos pacientes, houve uma correlação direta com o surgimento de bradicinesia, com aparecimento 

da mesma em 100% dos casos. Isto demonstra que apresentar coréia generalizada na fase aguda 

aumentaria em muito a possibilidade de ocorrência de bradicinesia na fase de remissão. Este a-

chado, corroborado pela análise estatística poderia correlacionar a presença inicial de coréia ge-

neralizada com um processo patogênico mais grave, com disfunção extensa e prolongada das 

vias nigro-estriatais, associado à produção aumentada de auto-anticorpos em até 100% dos casos 

(HUSBY et al, 1976; CARDOSO et al., 2002). Pode-se pensar que coréia generalizada é marca-

dor de gravidade na fase inicial da CS enquanto que a bradicinesia tem esse papel depois da re-

missão da coréia. 
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Cabe palavra final a respeito da possibilidade da bradicinesia, encontrada em 2/3 dos pacientes 

estudados aqui, ser secundária a uso de medicações anticoréicas. Como se sabe, tanto neurolépti-

cos como ácido valpróico são comumente capazes de causarem sinais parkinsonianos (BARBO-

SA et al., 2006; ZADIKOFF et al., 2007). Como já citado anteriormente nesse trabalho, já foi 

demonstrado que pacientes têm uma maior sensibilidade à utilização de medicamentos contra 

coréia, notadamente os do grupo dos neurolépticos, sendo observada a presença de quadros fran-

camente parkinsonianos associados ao uso destes medicamentos, muitas vezes em doses conside-

radas baixas (DAOUD et al., 1990; TEIXEIRA et al., 2003). Nosso estudo demonstra, porém, 

que, estatisticamente, o uso prévio de medicamentos anticoréicos, mesmo os da classe dos neuro-

lépticos, bem como o tempo decorrido entre sua suspensão e avaliação clínica, não têm correla-

ção com a gênese da bradicinesia na fase de remissão da CS. Deve-se observar que o longo perí-

odo entre a retirada do medicamento anticoreico (média de 44 meses) e a avaliação, além da pre-

sença de bradicinesia em pacientes que não fizeram uso de qualquer medicamento levam a crer 

que a CS constitui em fator de risco isolado para a ocorrência de bradicinesia. Um ponto adicio-

nal é que o critério amplamente aceito para parkinsonismo induzido por droga estabelece que o 

prazo de tempo limite para se aceitar relação causal entre uso da medicação e sinal parkinsoniano 

é seis meses (BARBOSA et al., 2006). Pode-se concluir, pois, que a gênese provável da bradici-

nesia em pacientes com CS em remissão relaciona-se a disfunção imuno-mediada do sistema 

Nigro-estriatal (CHURCH et al., 2002; HUSBY et al., 1976). De qualquer modo, implicação 

prática de nosso estudo é reforçar o achado de TEIXEIRA et al (2003) que recomenda grande 

cautela no uso de agente anti-dopaminérgicos em pacientes com CS.  
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Capítulo 7 – CONCLUSÕES 
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A presença de bradicinesia em pacientes com história de CS já havia sido observada ao longo 

dos inúmeros atendimentos realizados no ambulatório de Coréia do Serviço de Neurologia do 

HCUFMG. Mais uma vez devesse ressaltar que este achado não configura parkinsonismo, e sim 

uma alteração motora sem associação direta com o mesmo. A análise dos dados destes 25 paci-

entes nos permitiu detectar a presença de uma correlação estatisticamente significativa entre a 

gravidade inicial dos sintomas coreicos, ou seja, hemicoréia e principalmente coréia generalizada 

(presentes em respectivamente 76 e 24 % dos pacientes), com a ocorrência de bradicinesia na 

fase de remissão da patologia, o que denotaria um maior comprometimento funcional das vias 

neuronais envolvidas nos pacientes portadores deste último tipo de distúrbio de movimento. A-

lém disso, comprovou-se estatisticamente que não há influência entre o uso de medicamento 

anticoreico, bem como seu tempo de retirada com a ocorrência de bradicinesia, o que demonstra 

que efetivamente existe uma disfunção de vias neuronais que anteriormente não guardariam rela-

ção explícita com a ocorrência de CS. A disfunção motora apresentada por estes pacientes não 

pode ser creditada a incoordenação advinda da CS pelo fato do escores de avaliação obtidos pela 

USCRS tenham sidos próximos a zero (média de 1,84, com desvio padrão de 2,35). Deste modo, 

podemos concluir que a bradicinesia apresentada por estes pacientes (16 ou 64 % da amostra) se 

deve possivelmente a uma disfunção dos neurônios e conexões nigro-estriatais, guardando rela-

ção direta com a gravidade inicial do quadro motor, sem apresentar porém influência no que diz 

respeito ao uso prévio de medicamentos anticoreicos, inclusive ao seu tempo de uso e retirada. 

Avaliações funcionais de grupo de pacientes serão fundamentais para melhor compressão da 

base fisiopatológica destes achados. A aparente benignidade antes descrita com relação à gênese 

e evolução da CS, com citações de que a mesma teria um curso auto limitado, sem presença ou 

risco de seqüelas de maior gravidade, não corresponde mais a realidade.  

A observação, porém de que estes poderiam desenvolver também sintomas ou quem sabe até 

mesmo “seqüelas” motoras é relativamente recente. O envolvimento global dos núcleos da base 



 48 

por reações antigênicas, com disfunção associada não cessa na fase aguda da doença, podendo 

muitas vezes se perpetuar e desencadear sinais e sintomas antes não esperados e não associados, 

pelo menos em princípio, com a patologia em questão. Outro fato que chama atenção é a grande 

sensibilidade apresentada por este grupo de pacientes ao uso, mesmo em doses baixas, de medi-

camentos anticoréicos, notadamente os da classe dos neurolépticos, com desenvolvimento de 

quadros francamente parkinsonianos. Este seria mais um indício da disfunção global a qual são 

submetidos os neurônios e circuitos neuronais dos núcleos da base nesta afecção.    
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Capítulo 9 – ANEXOS 
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Anexo 1: 

                             Termo de Consentimento Informado 

 

Termo de Consentimento Informado  

Pesquisa: Investigação de Sinais e Sintomas Parkinsonianos em Pacientes Adultos com História 

de Coréia de Sydenham 

 

1. Introdução: 

A febre reumática é uma doença que pode afetar vários sistemas do organismo, 

dentre eles o sistema nervoso. A principal manifestação neurológica da febre reumática é 

a presença de movimentos involuntários conhecidos como coréia. Os pacientes afetados 

costumam andar de modo irregular e apresentar dificuldades motoras e de fala, além de 

mudanças de comportamento. Estes sintomas em muitos casos desaparecem espontanea-

mente. Em outros, existe a necessidade de tratamento. Em pacientes já sem uso de medi-

camento, podem surgir sinais muito discretos semelhantes aos da Doença de Parkinson, 

mas que são benignos e não causam qualquer problema.  

O objetivo deste estudo é avaliar através de questionário e exame físico a presença 

ou não desses sintomas, para melhor entendimento das características de evolução de pa-

cientes com história de Coréia de Sydenham, sendo um projeto de pesquisa da Clínica de 

Distúrbios do Movimento da UFMG. Os responsáveis pelo projeto são o Prof. Dr. Fran-

cisco Cardoso e o Dr. Leonardo Brandão. 

 

2. Procedimento: 

Caso o Sr. (a) aceite em participar, ou permita que seu filho(a) participe, irá se 

submeter  aos seguintes procedimentos 

 Ser submetido a exame físico neurológico 

 Responder a dois questionários que serão realizados pelo Dr. Leonardo Brandão 

 

3. Benefício: 

Os dados coletados servirão para o melhor entendimento da evolução da Coréia de 

Sydenham. 

  

4. Possíveis riscos: 

Não há qualquer risco na participação na pesquisa, pois será apenas um simples 

exame físico e algumas perguntas, sem outros procedimentos. 
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5. Confidencialidade: 

Os dados obtidos neste estudo serão divulgados na forma de números por uma a-

nálise estatística e os nomes dos pacientes serão mantidos em sigilo. 

 

6. Participação: 

A sua participação, ou de seu filho(a) é voluntária e não lhe gerará nenhum gasto. 

Se o Sr.(a) não desejar participar deste estudo, não haverá qualquer mudança na sua rela-

ção com seu médico. Em caso de dúvidas, entre em contato com os médicos responsáveis 

pelo projeto no número 32489540. Caso aceite participar deste estudo, pedimos assinar e 

datar este documento. 

 

Belo Horizonte, ____ de ____________________ de 200__. 

 

 

___________________________                                                ________________________ 

 

Paciente       Testemunha 
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Anexo 2: 

Escala para Avaliação de Doença de Sydenham 

(Teixeira et al, 2005) 

 

Comportamento 0 1 2           3 4 

Irritabilidade      

Atenção      

Hiperatividade      

Obsessões      

Compulsões      

Fluência Verbal      

Atividades de 

Vida Diária 

     

Disartria      

Coréia      

Escrita      

Comer      

Higiene      

Vestir-se      

Marcha      

Exame Motor      

Movimento ocu-

lar 

     

Disartria      

Protusão de lín-

gua 

     

Coréia      

Cefálica/Cervical      

MSD      

MSE      

MID      

MIE      

Bater de dedos      

MSD      

MSE      

Agilidade MMII      

MID      

MIE      

Hipotonia      

Marcha      

 

Legenda: 

 

MID – Membro inferior direito 

MIE – Membro inferior esquerdo 

MSD – Membro superior direito 

MSE – Membro superior esquerdo 

MMII – Membros inferiores 
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Anexo 3: 

 

    Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson 

      (Fahn S et al, 1987) 

 

 On Off 

Cognição   

Distúrbio da deglutição   

Depressão   

Motivação / Iniciativa   

Sub-total 1-4 (máximo = 16)   

Fala   

Salivação   

Deglutição   

Escrita   

Cortar alimentos   

Vestir-se   

Higiene   

Virar-se no leito   

Queda   

Congelamento   

Marcha   

Tremor   

Sintomas Sensoriais   

Subtotal 5-17 (máximo = 52)   

Fala   

Expressão Facial   

Tremor na face   

Mãos:                        direita   
                                   esquerda   

Pés:                            direito   
                                   esquerdo   

Tremor de ação:       direita   
                                    esquerda   

Rigidez:                      pescoço   

   Extremidade superior:    direita   
                                    esquerda   

   Extremidade inferior:  direita   
                                    esquerda   

Bater de dedos:            direita   
                                    esquerda   

Fechar mãos:             direita   
                                    esquerda   

Prono-supinação de mãos:direita   
                                     esquerda   

Agilidadedepés:              direita   
                                    esquerda   

Levantar de cadeira   

Postura   
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Marcha   

Estabilidade Postural   

Bradicinesia Corporal   

Sub-total: 18-31 (máxi-

mo=108) 

  

Total de pontos: 1-31 (máxi-

mo= 176) 

  

Discinesia (duração)   

Discinesia (inabilidade)   

Discinesia (dor)   

Distonia matutina   

“Offs” (previsível)   

“Offs” (imprevisível)   

“Offs” (súbita)   

“Offs” (duração)   

Anorexia, náusea, vômitos   

Distúrbio do Sono   

Ortostase sintomática   

Pressão arterial:     sentado   
                                deitado   
                                de pé   

Peso   

Pulso:                     sentado   
                                de pé   
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