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RESUMO 
 
 
 

O SPECT cerebral com 99mTc - TRODAT-1 pode ser uma ferramenta útil no 
diagnóstico diferencial dos parkinsonismos. O objetivo do estudo foi comparar os 
resultados de exame de SPECT-TRODAT com os achados clínicos em pacientes com 
parkinsonismos, e assim procurar diferenciá-los. MÉTODOS: Foram avaliados 350 
prontuários de pacientes atendidos em serviço terciário de neurologia. Foram incluídos 
pacientes examinados pelo mesmo neurologista, com pelo menos três consultas e 
prontuários completos, incluindo exame neurológico detalhado e escalas de investigação 
preenchidas. Os critérios diagnósticos deveriam corresponder a uma das seguintes 
doenças: doença de Parkinson, atrofia de múltiplos sistemas, demência por corpos de 
Lewy, degeneração cortico-basal, paralisia supranuclear progressiva, parkinsonismo 
vascular e parkinsonismo induzido por drogas. Os pacientes deveriam ter realizado os 
seus exames de SPECT — TRODAT no mesmo laboratório de imagem e laudos 
fornecidos pelo mesmo médico nuclear. Após revisão minuciosa, foram incluídos 153 
prontuários. O projeto do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Angelina 
Caron (3.166.488). Foi realizado exame físico neurológico com enfoque em distúrbios de 
movimento, associado com a aplicação das escalas MDS- UPDRS-III e Hoehn & Yahr. A 
apresentação clínica foi classificada de acordo com o predomínio de bradicinesia ou 
tremor. Outras escalas usadas foram mini-exame do estado mental, questionário para 
rastreamento do transtorno comportamental do sono REM e critérios de Roma III para 
constipação funcional. Para avaliação de Síndrome das Pernas Inquietas foi utilizado 
questionário próprio. Para interpretação das imagens do SPECT-TRODAT foi utilizada a 
avaliação visual ou qualitativa; com resultados normal ou anormal, simétrico ou 
assimétrico, com grau de comprometimento discreto, moderado, acentuado ou grave. Foi 
encontrada uma relação direta entre a gravidade dos escores motores da MDS-UPDRS-
III e a gravidade na redução da captação do radiomarcador no       SPECT-TRODAT        
no        grupo        dos        pacientes com sinucleinopatias em geral, (rho = 0,258, p = 
0,005) e especialmente nos pacientes com doença de Parkinson (rho = 0,204, p = 0,049). 
Isso não aconteceu nos outros parkinsonismos. As alterações no SPECT-TRODAT 
tiveram alta correspondência com as alterações clínicas (simetria) em todos os tipos de 
parkinsonismos. Quando comparados os grupos em relação à correspondência do 
exame com comprometimento predominantemente bilateral ou unilateral, houve   
diferença   entre   os pacientes com sinucleinopatias (p= 0.041), e entre esse grupo e os 
pacientes com parkinsonismo secundário (p< 0,0001), que apresentaram maiores 
correspondências quando os casos tinham apresentação clínica bilateral. DISCUSSÃO: 
O exame de SPECT-TRODAT ajudou a diferenciar os grupos com predomínio de 
alterações clínicas e de imagem predominantemente unilaterais ou assimétricas, dos 
grupos predominantemente bilaterais ou simétricos, com uma diferença significativa entre 
as sinucleinopatias e os parkinsonismo secundários, sendo particularmente útil na 
diferenciação dos parkinsonismos induzidos por drogas das sinucleinopatias. No grupo 
dos parkinsonismos induzidos por drogas, os mais jovens foram os que demonstraram 
maiores reduções na captação radiotraçador. Neste grupo a presença de sinais não 
motores resultou em exames com maiores redução na captação radiotraçador. 



 

Concluiu-se que o exame de SPECT 99mTc -TRODAT-1 foi útil 
principalmente na diferenciação entre a doença de Parkinson e parkinsonismo 
secundário. 

 
 

Palavras-chave: 1. Doença de Parkinson. 2. Parkinsonismo. 3. SPECT, 99mTc — 
TRODAT- 1. 4. DAT, radiotraçadores. 



 

ABSTRACT 
 
 
 

Brain SPECT with 99mTc - TRODAT-1 may be a valuable tool in the differential 
diagnosis of parkinsonisms. OBJECTIVES: This study aimed to compare SPECT-TRO- 
DAT results with clinical findings in patients with parkinsonism and thus try to differenti - 
ate them. METHODS: We evaluated 350 medical records of patients seen in a tertiary 
neurology service. Patients examined by the same neurologist, with at least three con- 
sultations and complete records including detailed neurological examination and com- 
pleted investigation scales, were included. The diagnostic criteria should correspond to 
one of the following diseases: Parkinson’s disease, multiple system atrophy, Lewy body 
dementia, cortico-basal degeneration, progressive supranuclear palsy, vascular parkin - 
sonism, and drug-induced parkinsonism. The patients were to have had the ir SPECT - 
TRODAT examinations performed at the same imaging laboratory and reports provided 
by the same nuclear physician. The Angelina Caron’s Hospital Ethics Committee ap- 
proved the study (3.166.488). A neurological physical examination was performed focus- 
ing on movement disorders associated with applying the MDS-UPDRS-III and Hoehn & 
Yahr scales. The clinical presentation according to the predominance of bradykinesia or 
tremor and the cognitive alterations according to the mini-mental state examination, 
questionnaire for screening REM sleep behavior disorder, Rome III criteria for functional 
constipation. An appropriate RLS questionnaire evaluates the symptoms of restless legs 
syndrome. After a thorough review, 153 medical records were included. We used visual 
or qualitative evaluation of the SPECT-TRODAT exam; with normal or abnormal, sym - 
metrical or asymmetrical results, with discrete, moderate, marked, and severe degrees 
of impairment. RESULTS: A direct relationship was found between motor scores sever- 
ity (MDS-UPDRS-III) and SPECT-TRODAT reduced binding in general, in the group of 
patients with synucleinopathies (rho = 0.258, p = 0.005) and, especially in patients with 
Parkinson’s disease (rho = 0.204, p = 0.049). Changes in SPECT-TRODAT correlated 
with clinical changes (symmetry) in most types of parkinsonian syndromes. When com - 
paring the groups regarding the correspondence of the examination with predominantly 
bilateral or unilateral involvement, there was a difference between patients with synucle- 
inopathies (p= 0.041) and between this group and patients with secondary parkinsonism 
(p< 0.0001), which showed higher correspondences when cases had a bilateral clinical 
presentation. DISCUSSION: SPECT-TRODAT examination helped differentiate the 
groups with predominantly unilateral or asymmetric clinical and imaging changes from the 
predominantly bilateral or symmetric groups, with a significant difference between 
synucleinopathies and secondary parkinsonism. It was handy in differentiating drug-in - 
duced parkinsonisms from synucleinopathies. In the group of drug-induced parkin - 
sonisms, younger people were the ones who showed the most significant reductions in 
radiotracer uptake. In this group, non-motor signs resulted in examinations with more 
significant reductions in radiotracer uptake. We concluded that SPECT - TRODAT-1 ex- 
amination was helpful mainly in differentiating between Parkinson’s disease and sec- 
ondary forms of parkinsonism. In the group of drug-induced parkinsonism, younger peo- 
ple were the ones who showed the greatest reductions in radiotracer biding. In this group, 
the presence of non-motor signs resulted in examinations with greater reductions in 
radiotracer biding. CONCLUSION: The authors concluded that the SPECT with 



 

99mTc -TRODAT-1 was useful mainly in differentiating between synucleinopathies and 
secondary parkinsonism. 

 
 

Keywords: 1. Parkinson’s disease. 2. Parkinsonism, cerebral SPECT, 99mTc — 
TRODAT- 1, DAT, Parkinsonism, radiotracers. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

1.1 SÍNDROMES PARKINSONIANAS 
 
 

Segundo levantamentos da Organização Mundial da Saúde (OMS) estima- 

se que 1% da população acima de 65 anos apresenta doença de Parkinson (DP). 

Outros estudos sugerem uma incidência maior, entre 2-3% da população acima de 

65 anos (POEWE et al., 2017). No Brasil, apesar dos estudos epidemiológicos 

serem escassos, estima-se um número de 600 mil portadores até 2030 (DORSEY 

et al., 2005, 2018). A DP está crescendo em todo o mundo, inclusive no Brasil 

(Figura 1 e Figura 2). 

 
FIGURA 1 - NÚMERO PROJETADO DE INDIVÍDUOS COM MAIS DE 50 ANOS COM 

DOENÇA DE PARKINSON POR PAÍS DE 2005 A 2030. 
 
 

 
2005 2010 2015  

Year 
2020 2025 2030 

FONTE: DORSEY E, SHERER T, OKUN M, et al. The emerging evidence of the Parkinson 
pandemic. Journal of Parkinson’s Disease, v. 8, n. s1, p. S3—S8, 2018. Uso autorizado pelo 
editor (Anexo 8). 
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FIGURA 2 — TAXAS DE CRESCIMENTO PROJETADAS NO NÚMERO DE INDIVÍDUOS COM 
MAIS DE 50 ANOS DE DOENÇA DE PARKINSON NAS NAÇÕES MAIS POPULOSAS DA EUROPA 
OCIDENTAL E DO MUNDO DE 2005 A 2030. 

 

 
FONTE: DORSEY E, SHERER T, OKUN M, et al. The emerging evidence of the Parkinson 
pandemic. Journal of Parkinson’s Disease, v. 8, n. s1, p. S3—S8, 2018. Uso autorizado pelo editor. 

 
 

Um grupo particular de doenças neurodegenerativas caracteriza-se pelo 

acúmulo anormal de alfa-sinucleína, denominado alfa-sinucleinopatias (SNP), este 

grupo inclui a DP, DCL, e a AMS. A alfa-sinucleína é uma proteína que forma os 

corpos de Lewy (CL). Vários alvos terapêuticos, incluindo imunoterapias tendo a 

alfa-sinucleína como alvo têm   sido   estudados   (DE   CAMARGO   et al., 2019; 

POSTUMA et al., 2015; REN et al., 2020; BENADERETTE., 2006). 

Nas taupatias (TAU) ocorre o acúmulo da proteína tau (TAUp). As principais 

TAU são a doença de Alzheimer (DA), PSP, DCB, doença argirofílica dos grãos, 

doença de Pick e degeneração fronto-temporal com Parkinson (DFT-P) associada 

ao cromossomo 17. A patologia TAU envolve tanto os neurônios como as células 

da glia. Embora as taupatias e sinucleinopatias sejam vistas e classificadas como 
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entidades clínicas patologicamente distintas, podem ocorrer casos com fusão ou 

sobreposição de ambas, tornando difícil a sua classificação (BENADERETTE., 

2006; BENAMER et al., 2000). 

A epidemiologia da DP é muito diversa, dependendo de variações 

geográficas, genéticas, metodologia dos estudos, além de diferenças culturais. É 

essencial ter em mente que o fenótipo ou quadro clínico final da doença, depende 

de fatores externos como genética, meio ambiente e as comorbidades. 

As síndromes parkinsonianas (SP) incluem a DP, paralisia supranuclear 

progressiva (PSP), atrofia de múltiplos sistemas (AMS), degeneração córticobasal 

(DCB), parkinsonismo induzido por drogas (PID) e parkinsonismo vascular (PV), 

além de outras formas menos comuns de SP. O sinal ou sintoma essencial a todas 

as formas de SP é a bradicinesia. (POSTUMA et al., 2015; WILLIAMS et al., 2013). 

Existem dezenas de sinais e sintomas que demonstram a bradicinesia. Os mais 

comuns são: a redução do balanço natural/normal dos membros superiores; 

lentidão dos movimentos para abrir e fechar as mãos; repetição do movimento dos 

pés; hipofonia; micrografia; hipomimia facial com redução no número de piscadas 

dos olhos por minuto e até sinais menos frequentes, mas muito característicos, 

como o sinal do “Rolex”, que ocorre em pacientes com predomínio de bradicinesia 

e poucos tremores em uso de relógios automáticos e que param de funcionar devido 

a pobreza dos movimentos para alimentar a corda do relógio (MARSDEN & 

FAHN,1994; TEIVE & SÁ. 2000). 

O diagnóstico diferencial das SP leva em conta, principalmente, achados 

clínicos. É essencial diferenciar o parkinsonismo secundário (PS) e o Parkinsonismo 

atípico (PA). Os exames de imagem e outros marcadores são ferramentas 

importantes para um diagnóstico rápido e correto. O diagnóstico tem implicações 

sobre a evolução e o prognóstico da doença, além das implicações sobre a 

qualidade de vida (QV) e de ordem legal, no caso das formas de PA que são muito 

mais agressivas e apresentam baixa ou nenhuma resposta ao tratamento 

(ASENBAUM et al., 1994; BALZER-GELDSETZER et al., 2018; BENAREDETTE et 

al., 2006; BENAMER & GROSSET, 2008; BERG et al., 2018; BOOIJ et al., 

1998,2001; BRIGO et al., 2014; BU et al., 2018; BUCHERT et al., 2019; DE 

CAMARGO et al., 2019; CATAFAU & TOLOSA., 2004; CERAVOLLO et al., 2008; 

DARCOURT et al., 2010; DUYCKAERTS & HAUW, 2003; FANG et al., 
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2015; HAEHNER et al., 2009; HE et al., 2020; HUGHES et al., 1992, 2002; 

IRANZO, SANTAMARIA, TOLOSA, 2009; KANG et al.,2005, 2016; LANG, 

KOLLER, FAHN, 1995; LANG & ESPAY, 2018; LIN et al., 2010,2018; LOTANKAR, 

PRABHAVALKAR, BHATT, 2017; MAREK et al., 2018; MARSHALL & GROSSET, 

2003; MASHIMA et., 2018; OBESO et al., 2017; PITELLA, 2017; POSTUMA et al., 

2015; RAJPUT & RAJPUT, 2014; RAJPUT et al., 2017; RIZZO et al., 2016; 

SASANNEZHAD et al., 2017; SCHRAG et al., 2000; VLAAR et al., 2007; WENG 

et al., 2004). Um estudo brasileiro avaliou 1528 pacientes com SP. A DP foi o 

diagnóstico mais comum representando 74,7%, seguido por PID em 7,9%, PV em 

3,9%, outras doenças neurodegenerativas em 10% e causas esporádicas raras, 

divididas em genéticos, infecciosos e outros, que somaram 3,5%. (MUNHOZ et al., 

2010). 

Muitas vezes, o diagnóstico requer algumas consultas e acompanhamento do 

paciente para definir a evolução do QC. O portador de suspeita de DP, deve estar 

orientado sobre a possibilidade real de se mudar um diagnóstico inicialmente 

favorável de DP, para alguma outra forma de SP ou algum tipo de PA, podendo 

demandar alguns meses ou anos até um diagnóstico definitivo. Como exemplo 

podemos citar pacientes com AMS, eles podem, inicialmente, ter um 

comportamento idêntico ao da DP, incluindo exame SPECT CEREBRAL com ””Tc 

- TRODAT- 1 indistinguível dos achados da DP (BERG et al., 2018; BRIGO et al., 

2014; EGGERS et al., 2012; FALLAHI et al., 2016; FRIEDMAN, 2003; HUGHES et 

al., 2002; JIMÉNEZ-JIMÉNEZ et al., 1996; LIVITAN et al., 1998; DANIEL & LEES, 

1993). 

 
1.1.1 Doença de Parkinson 

 

A DP é uma doença neurodegenerativa, progressiva e crônica. Ela foi 

inicialmente descrita por James Parkinson, em 1817, no seu trabalho An essay 

on the  shaking palsy. (PARKINSON,1817). Trata-se de uma SNP que afeta 

os neurônios dopaminérgicos localizados na pars compacta (PC) da substância 

negra (SN) ocorrendo a formação dos CL que contém a alfa-sinucleína. O 

diagnóstico DP ainda é baseado em critérios clínicos. Em alguns casos, 

pode existir uma sobreposição de sintomas de tremor, por exemplo, pacientes 

com tremor 
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essencial (TE) e apresentando tremor de repouso (TR) ou pacientes com DP com 

sobreposição de TR mais tremores de ação (TA) e tremor postural (TP). Casos 

assim demandam mais atenção e cuidados pelo examinador e muitas vezes um 

número maior de visitas ao especialista até um diagnóstico definitivo. (EGGERS et 

al., 2012). É importante salientar que desde 2017 alguns autores propuseram mudar 

o termo “doença de Parkinson” para síndrome parkinsoniana, tornando-se a primeira 

grande sugestão de mudança desde a criação do epônimo DP (CHARCOT., 1880; 

OBESO et al., 2017; TITOVA et al., 2017). 

O primeiro critério essencial para o diagnóstico da DP é o parkinsonismo, o 

qual é definido pela presença de bradicinesia, em combinação com pelo menos um 

outro sintoma, tremor ou rigidez (QUADRO 1) (POSTUMA et al., 2015). 

Novos estudos vêm demonstrando que mesmo a DP pode apresentar 

fenótipos bastante variados. Além dos sinais e sintomas clássicos, deve-se dar 

ênfase aos sinais e sintomas não motores (SNM) que funcionam como marcadores 

biológicos/clínicos. Espera-se que esses SNM estejam ausentes nos pacientes com 

PV e nas formas puras de PID (POSTUMA et al., 2015; BERG et al., 2015,2018; 

BRIGO et al., 2014; CERAVOLLO et al., 2008; EGGERS et al., 2012; FALLAHI et 

al., 2016; GOETZ et al., 2008; HE et al., 2020; IRANZO et al., 

2009; KÃGI et al., 2010; KANG et al., 2005; KEMP et al., 2005; LEE et al., 2015; 

LOTANKAR et al., 2017; MASHIMA et al., 2018; OBESO et al., 2017; PAGANO el 

al., 2016; PEREIRA, 2015; POEWE et al., 2017; RAJPUT et al., 2017; SMITH- 

BINDMAN et al., 2018; REKTOR et al., 2018; SEPPI et al., 2007; SHII et al., 2006; 

SILVEIRA-MORIYAMA, 2010; STIASNY-KOLSTER et al., 2007; TEDROFF et al., 

1988; TINAZZI et al., 2009; TOLOSA et al., 2007; VAAMONDE et al., 2004; 

WENG et al., 2004; ZIJLMANS et al., 1995,2007). O resultado esperado no exame 

de SPECT cerebral com 99mTc-TRODAT-1 para pacientes com DP, é de uma 

redução assimétrica na captação da DAT pré-sináptica. Na figura 3 os autores 

exemplificam três casos. 
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FIGURA 3 - SPECT CEREBRAL COM 99mTc-TRODAT-1 NOS PACIENTES COM DP 
 

 
LEGENDA: A, paciente do sexo masculino, 58 anos, UPDRS 18 pontos, HY 2, exame de 
SPECT cerebral com 99mTc-TRODAT-1 com redução moderada na captação do 
radiotraçador no corpo estriado (CE) direito e redução acentuada no CE esquerdo; paciente. B 
paciente do sexo feminino, UPDRS = 19 pontos, HY 2; exame com redução moderada na 
captação do radiotraçador no CE direito e discreta no CE esquerdo, observa-se um “fundo” da 
imagem mais “sujo”. C paciente do sexo masculino, 48 anos, início dos sintomas aos 46 anos, 
UPDRS 36 pontos, HY 3, exame com redução grave captação do radiotraçador no CE direito e 
moderada no CE esquerdo. 
FONTE: Arquivos de imagens dos autores. 
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TABELA 1 — CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS PARA DOENÇA DE PARKINSON (MDS,2015) 

 

(continua) 
 

O diagnóstico de DP clinicamente estabelecida requer: 
1. Ausência de critérios de exclusão absoluta 
2. Pelo menos dois critérios de suporte, e 
3. Sem sinais de alerta ou “red flags” 

 

O diagnóstico de DP clinicamente provável requer: 
1. Ausência de critérios de exclusão absoluta 
2. Podem ocorrer sinais de alerta ou “red flags”, desde que existam outros critérios 

para o apoio do diagnóstico 
Se houver 1 sinal de alerta ou “red flag”, também deve haver pelo menos 1 critério de 

suporte 
Se 2 houver 2 sinais de alerta ou “red flags”, pelo menos 2 critérios de suporte são 

necessários 
Não são permitidos mais de 2 sinais de alerta ou “red flags”, para esta categoria 

 

Critérios de suporte 
1. Resposta benéfica clara e dramática à terapia dopaminérgica. Durante o tratamento 

inicial, o paciente retornou ao nível normal ou quase normal de função. Ou resposta 
classificada como: 

a) Melhora acentuada com aumentos de dose ou piora acentuada com reduções de 
dose. Mudanças suaves não são qualificadas objetivamente: >30% na UPDRS III com 
mudança no tratamento, ou subjetivamente: história claramente documentada de mudanças 
marcantes de um paciente ou cuidador confiável. 

b) Flutuações inequívocas e marcadas on/off, que em algum momento devem ter 
incluído o desgaste previsível no final da dose. 

2. Presença de discinesias 
3. Tremor de repouso assimétrico 
4. Presença de perda olfatória ou de denervação simpática card íaca na cintilografia 

MIBG 
Critérios absolutos de exclusão 
1. Anormalidades cerebelares inequívocas, tais como marcha cerebelar, ataxia de 

membros ou anormalidades oculomotoras cerebelares (por exemplo, o olhar prolongado 
evocado nistagmo, 

macroscos de onda quadrada, sacadas hipermétricas) 
2. Paralisia do olhar supranuclear vertical para baixo, ou abrandamento seletivo 

das sacadas verticais para baixo 
3. Diagnóstico da provável variante comportamental da demência frontotemporal ou 

afasia progressiva primária, definida de acordo com critérios consensuais dentro dos primeiros 
5 anos de doença 

4. Características Parkinsonianas restritas aos membros inferiores por mais de 3 anos 
5. tratamento com um bloqueador do receptor de dopamina ou um agente 

dopaminérgico em uma dose e um curso de tempo consistentes com o 
parkinsonismo induzido por drogas 

6. Ausência de resposta observável a altas doses de levodopa, apesar de pelo 
menos moderada gravidade da doença 

7. Perda sensorial cortical inequívoca (ou seja, grafite, estereognose com 
modalidades sensoriais primárias intactas), apraxia ideomotora clara de membros, 
ou apraxia/afasia progressivas 

8. Neuroimagem funcional normal do sistema pré-sináptico dopaminérgico 
9. Documentação de uma condição alternativa conhecida por produzir Parkinson e 

plausivelmente ligada aos sintomas do paciente, ou, o especialista médico avaliando, com 
base na avaliação diagnóstica completa, sente que uma síndrome alternativa é mais 
provável do que a DP 
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TABELA 1 — CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS PARA DOENÇA DE PARKINSON (MDS,2015) 

 

 
(continuação) 

 

Sinais de alerta ou “Red Flags" 
 

 

1. Progressão rápida da dificuldade de locomoção exigindo o uso regular de 
cadeira de rodas dentro de 5 anos a partir do início 

2. Ausência completa de progressão de sintomas ou sinais motores acima de 5 
ou mais y, a menos que a estabilidade esteja relacionada ao tratamento 

3. Disfunção precoce do bulbar: disfonia grave ou disartria (fala ininteligível 
na maioria das vezes) ou disfagia grave (requer alimentos macios, tubo NG, ou 

alimentação por gastrostomia) dentro dos primeiros 5 anos 
4. Disfunção respiratória inspiratória: estridor inspiratório diurno ou noturno 

ou suspiros inspiratórios frequentes 
5. falha autonômica grave nos primeiros 5 anos da doença. Isto pode incluir: 
a) Hipotensão ortostática32 - diminuição ortostática da pressão arterial dentro de 3 

minutos a partir de pelo menos 30 mm Hg sistólica ou 15 mm Hg diastólica, em 
a ausência de desidratação, medicação ou outras doenças que possam explicar 

plausivelmente a disfunção autonômica, ou 
b) Grave retenção ou incontinência urinária nos primeiros 5 anos da doença 

(excluindo a incontinência de esforço de longa duração ou pequena quantidade nas 
mulheres), 

que não é simplesmente incontinência funcional. Nos homens, a retenção urinária 
não deve ser atribuída à doença da próstata, e deve estar associada à incontinência urinária ou 
disfunção erétil 

 
6. O saldo recorrente (>1/ano) cai por causa de um equilíbrio prejudicado dentro de 

3 anos a partir do início. 
7. Anterocollis desproporcionais (distônicos) ou contraturas de mãos ou pés 

dentro dos primeiros 10 anos. 
8. Ausência de qualquer uma das características não-motoras comuns da doença, 

apesar de 5 anos de duração da doença. Estas incluem disfunção do sono (insônia de 
manutenção do sono, sonolência diurna excessiva, sintomas de distúrbio do comportamento 
do sono REM), disfunção autonômica (constipação intestinal, urgência urinária diurna, 
hipotensão ortostática), hiposmia ou disfunção psiquiátrica (depressão, ansiedade ou 
alucinações) 

9. Outros sinais piramidais não explicados, definidos como fraqueza piramidal 
ou hiperreflexia patológica clara 

10. Parkinsonismo simétrico bilateral. O paciente ou cuidador relata o início 
de sintomas bilaterais sem predominância lateral, e nenhuma predominância lateral é 

observado no exame objetivo 
 

Critérios de Aplicação 
 

1. O paciente tem Parkinson, como definido pelos critérios do MDS? Sim ou 
não Se não, nem a provável DP nem a DP clinicamente estabelecida podem 
ser 

diagnosticadas. Em caso afirmativo: 
2. Existe algum critério de exclusão absoluta? Sim ou não 
Se "sim", nem a provável DP nem a DP clinicamente estabelecida podem ser 

diagnosticadas. Se "sim", nem a DP provável nem a DP clinicamente estabelecida podem ser 
diagnosticadas: 

3. Número de sinais de alerta ou “red flags” presentes     
4. Número de critérios de suporte presentes     
5. Existem pelo menos 2 critérios de suporte e nenhum sinal de alerta ou “red 

flag”? Sim ou não 
Em caso afirmativo, o paciente encontra a critérios para a DP clinicamente 
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estabelecida. Se não: 
6. Existem mais de 2 sinais de alerta ou “red flags”? Sim ou Não 

TABELA 1 — CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS PARA DOENÇA DE PARKINSON (MDS,2015) 
 

(conclusão) 
Se "sim", a provável DP não pode ser diagnosticada. Se "não”: 
7. O número de sinais de alerta ou “red flags é igual ou menor do que o número 

de critérios de suporte? Sim ou Não 
Se sim, o paciente atende aos critérios de provável DP 

 

FONTE: POSTUMA, BERG D, STERN M, et al. MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson's 
disease. Movement disorders, v. 30, n. 12, p. 1591-1601, 2015. 

 
 
 

1.1.2 Demência por Corpos de Lewy 
 

Os critérios para o diagnóstico da DCL, baseiam-se no Consensus 

Guidelines, publicado em 1996 e 2017 (MCKEITH et al., 1996,2017). Trata-se da 

segunda causa mais comum de demência, perdendo apenas para a demência de 

Alzheimer (DA). Ela divide algumas características similares a DA e DP, 

acrescentados sintomas psicóticos e alucinações. Pessoas com DCL apresentam, 

em geral,  alucinações, alterações  de comportamento, alterações de humor e 

concentração, perda progressiva de  memória  e sinais de  parkinsonismo.  O 

transtorno comportamental do sono REM é uma  situação muito frequente e 

perturbadora nos pacientes com DCL. A DCL é causada pelo depósito 

neuronal anormal de uma proteína chamada alfa-sinucleína. A importância de um 

diagnóstico precoce e acertado ocorre por ser uma doença de pior 

prognóstico, com uma sobrevida média de  5-8 anos,  a partir do seu 

diagnóstico (MCKEITH et al., 1996,2017;  BOOIJ  et al.,  2001;  DE 

CAMARGO  et al., 2019; CATAFAU  & TOLOSA., 2004; JELLINGER, 

2003; FALLAHI et al., 2016; GALPERN et al., 2006; GOMPERTS et al., 2016; 

HAUW et al., 2003; KAHLE et al., 2002; LITVAN et al., 1998; SOOD et al., 2021; 

WONG et al., 2017). O resultado esperado no exame de SPECT cerebral com 

99mTc-TRODAT-1 para pacientes com DCL seria muito semelhante, se 

não, indistinguível daqueles com DP. O achado esperado seria de uma redução 

assimétrica na captação da DAT pré-sináptica (Figura 4). 
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FIGURA 4 - SPECT CEREBRAL COM 99mTc-TRODAT-1 EM PACIENTES COM DCL 
 

LEGENDA: A, paciente do sexo feminino, 70 anos, UPDRS 39 pontos, HY 3, exame de SPECT cerebral com 
99mTc-TRODAT-1 com redução assimétrica discreta na captação no CE direito e moderada no CE 
esquerdo. Em pacientes com DA espera-se um exame normal. Nestes casos, em particular, o exame é 
necessário para diagnóstico diferencial entre as duas doenças. Fonte: Arquivos de imagens dos autores, 
2021. 

 
 
 
 

1.1.3 Atrofia de Múltiplos Sistemas (AMS) 
 
 

A AMS é uma SNP assim como a DP, a DCL e a disautonomia pura. A AMS 

é caracterizada por uma combinação variável de disautonomia, parkinsonismo com 

resposta pobre ou baixa a terapia com levodopa, ataxia cerebelar e sintomas 

piramidais. O doente tem algumas das principais características da DP, tais como 

a lentidão dos movimentos, rigidez muscular e/ou tremor. A AMS é uma doença 

neurodegenerativa progressiva, de início na vida adulta, esporádica, caracterizada 

por gravidade variável das características parkinsonianas, ataxia cerebelar, falência 

autonômica, disfunção urogenital e distúrbios cortico-espinais. 

Desde 1969, 3 formas principais de apresentação da doença eram 

reconhecidas como: 
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• AMS - A: Síndrome de Shy-Drager — Cursa com muita disautonomia 

(Hipotensão e impotência) 

• AMS-P: degeneração nigro-estriatal — inicialmente assemelha-se a DP 

• AMS-C: atrofia olivopontocerebelar esporádica 
 
 

O diagnóstico baseia-se nos critérios de Gilman et al. (GILMAN et al., 2008) 

e mantêm as categorias diagnósticas de AMS com parkinsonismo predominante e 

AMS com ataxia cerebelar predominante, para determinar o fenótipo principal e as 

designações de AMS definida, provável e possível. Os pacientes com lentidão, 

rigidez muscular ou tremor podem assemelhar-se a doentes com DP, sendo 

chamados de AMS-P. Os que têm maior dificuldade com o equilíbrio e a 

coordenação motora são chamados de AMS-C. Não existe um teste único que 

confirme o diagnóstico. A única forma definitiva para confirmar o diagnóstico de 

AMS é através da realização de autópsia para observação do tecido cerebral. Os 

exames moleculares como o SPECT-TRODAT podem sugerir diferenças no padrão 

de captação entre as diferentes apresentações da AMS (BU et al., 2018; DE 

CAMARGO et al., 2019; CATAFAU & TOLOSA., 2004; JELLINGER, 2003; FALLAHI 

et al., 2016; GALPERN & LANG, 2006; HAUW, HAUSSER-HAUW, DUYCKAERTS, 

2003; SANTAMARIA, TOLOSA, 2009; TOLOSA, BORGHT, 

MORENO, 2007). O resultado esperado no exame de SPECT cerebral com ””Tc- 

TRODAT-1 em pacientes com AMS é semelhante com os encontrados na DP 

(Figura 5). Entretanto, podem ocorrer algumas diferenças, principalmente entre a 

AMS-P e a AMS-C. A função da DAT estriatal está claramente mais reduzida nos 

pacientes com a AMS-P quando comparados com a AMS-C. 



31 
 

 
 
 
 

FIGURA 5 - SPECT CEREBRAL COM 99mTc-TRODAT-1 NA ATROFIA DE MÚLTIPLOS 
SISTEMAS 

 

 
DESCRIÇÃO DA FIGURA: Exemplos de 2 casos de AMS-P. A, paciente do sexo feminino, UPDRS 
30 e HY 3, o exame de SPECT cerebral com 99mTc-TRODAT-1 mostra redução acentuada na 
captação da DAT no CE direito e moderada no CE esquerdo, com um “fundo-de- imagem” sujo e 
formação de halo, o que demonstra perda dopaminérgica acentuada. B, paciente do sexo 
masculino, 57 anos, UPDRS   23 e HY   3.   Exame de SPECT   cerebral com 99mTc-TRODAT-
1 demonstrando redução acentuada na DAT no CE esquerdo e redução moderada no CE direito. 
Arquivos de imagens dos autores, 2021. 

 
 
 
 

1.1.4 Paralisia Supranuclear Progressiva 
 
 

Apesar de Charcot ter descrito um caso semelhante a PSP no século 19 
(GOETZ,1996), as primeiras descrições detalhadas dessa condição surgiram 

apenas na década de 1960 por John Clifford Richardson, John Steele e Jerzy 
Olszewski e em 1964 o mesmo trio cunhou o termo PSP (STEELE, RICHARDSON, 
OLSZEWSKI,1964). A PSP afeta igualmente homens e mulheres. Diferentemente 
da DP, na PSP ocorre acúmulo da TAUp, sendo considerada uma taupatia. Entre 
as TAU incluímos PSP, DCB, demência frontotemporal (DFT) e 
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demência de Alzheimer (DA). Em média, a doença começa no início da sétima 

década de vida. Os pacientes apresentam dificuldades precoces de marcha e 

equilíbrio com tendência de quedas. Outra característica importante para o 

diagnóstico é a dificuldade nas miradas, especialmente para baixo. O fenótipo de 

apresentação pode ser bem variado desde uma forma mais rígida e acinética, até 

formas tremulantes, com resposta inicial positiva ao uso de levodopa 

(ARMSTRONG et al., 2011,2013; CATAFAU & TOLOSA., 2004; DRESEL et al., 

1999). 

Os critérios diagnósticos clínicos do MDS-PSP são estratificados. 

• “PSP definitiva” só pode ser diagnosticada por exame neuropatológico. 

Atualmente, nenhum outro biomarcador, imagem ou achado genético próximo a 

100% de sensibilidade e especificidade estão disponíveis. 

• “PSP provável” é diagnosticado na presença de uma combinação de 

características clínicas que pode não ser muito sensível para PSP, mas são 

considerados altamente específicos, sendo assim idealmente adequados para 

estudos terapêuticos e biológicos, onde é importante excluir a não-PSP do grupo 

de assuntos. 

• “PSP possível” é diagnosticado na presença de características clínicas que 

substancialmente aumentam a sensibilidade, mas ao possível custo de 

especificidade diminuída. Esta categoria é, portanto, adequada para estudos 

epidemiológicos descritivos e estudos clínicos e foi utilizada neste trabalho. O 

reconhecimento ante-mortem das taupatias, pode oferecer oportunidades para 

investigações neurobiológicas de mecanismos patológicos compartilhados ou 

intervenções modificadoras da doença. (LIVITAN et al., 1996; HÕGLINGER et al., 

2017). O resultado esperado no exame de SPECT cerebral com 99mTc-TRODAT-1 

em pacientes com PSP, não permite o diagnóstico diferencial com DP. Entretanto, 

alguns estudos sugerem que a função da DAT pré-sináptica estriatal é 

marcadamente inferior em pacientes com PSP quando comparados com DP (Figura 

6). 
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FIGURA 6 - SPECT CEREBRAL COM 99mTc-TRODAT-1 NA PARALISIA SUPRA-NUCLEAR 
PROGRESSIVA 

 

DESCRIÇÃO DA FIGURA: A, paciente do sexo feminino, 72 anos, UPDRS 38 e HY 3, exame de 
SPECT cerebral com 99mTc-TRODAT-1 demonstrando redução acentuada na DAT no CE direito 
e moderada no CE esquerdo. B, paciente sexo masculino, 69 anos, UPDRS 36 e HY 3. Exame de 
SPECT cerebral com 99mTc-TRODAT-1 demonstrando redução acentuada na DAT no CE direito 
e grave no CE esquerdo. Arquivos de imagens dos autores, 2021. 

 
 
 

1.1.5 Degeneração Corticobasal ou Síndrome Corticobasal 
 
 

As primeiras três descrições acuradas da DCB foram em 1968 (REBEIZ, 

KOLODNY, RICHARDSON et al., 1968). À época, os autores denominaram como 

degeneração cortico-dentada-negra com acromasia neuronal. O termo DCB fica 

        restrito apenas a casos anatomopatologicamente comprovados, já que a 
síndrome corticobasal (SCB) pode ser devido a PSP, demência de Alzheimer ou 
variantes de DFT. A SCB tem como expressão clássica a própria DCB. É 
considerada uma taupatia e está associada a formas insolúveis anormais de 
TAUp com quatro sequências repetidas conservadas (TAUp 4R). Na sua forma 
clássica encontramos achados motores bastante assimétricos. Inicialmente vemos 
uma forma de apraxia-motora, com rigidez e mioclonias; inicialmente na mão, 
depois afetando todo o hemicorpo e sem resposta a levodopa. A maioria dos 
acometidos apresenta o fenômeno de “alien” hand ou membro alienígena. Muitos 
apresentam dores, além da rigidez e ausência de tremores (ARMSTRONG et al., 
2011,13; DE CAMARGO et al., 2019; GALPERN & LANG, 2006; HAUW, 
HAUSSER-HAUW, DUYCKAERTS, 2003). Abaixo encontram-se os critérios para 
o diagnóstico da degeneração ou síndrome corticobasal (ARMSTRONG et al., 
2013). São quatro fenótipos da doença: 
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A - Síndrome corticobasal (SCB) ou degeneração corticobasal (DCB) 

B - Síndrome comportamental-espacial frontal 

C - Variante não fluente da afasia progressiva primária 

D - Síndrome de paralisia supranuclear progressiva 
O resultado esperado no exame de SPECT cerebral com 99mTc-TRODAT- 

1 em pacientes com DCB, não permite por si só, o diagnóstico diferencial com DP 

(Figura 7). Os pacientes com DCB demonstraram padrões de ligação SPECT 

cerebral com 99mTc-TRODAT-1 semelhantes aos dos pacientes com DP, com um 

envolvimento relativamente mais homogêneo do núcleo caudado e putamen nos 

pacientes com DCB, segundo Lai et al. 

 
 

FIGURA 7 - SPECT CEREBRAL COM 99mTc-TRODAT-1 NA DEGENERAÇÃO OU 
SÍNDROME CORTICOBASAL 

 

DESCRIÇÃO DA FIGURA: A, paciente do sexo masculino, 62 anos, UPDRS 69 pontos e HY 4, 
exame de SPECT cerebral com 99mTc-TRODAT-1 com redução simétrica moderada na captação 
da DAT estriatal. B, paciente do sexo feminino, 62 anos, UPDRS 23 pontos e HY 3, exame de SPECT 
cerebral com 99mTc-TRODAT-1 com redução moderada na captação no CE direito e redução 
discreta no CE esquerdo. C, paciente do sexo masculino, 82 anos, UPDRS 31, HY 3, exame de 
SPECT cerebral com 99mTc-TRODAT-1 demonstrando redução simétrica e grave na captação da 
DAT em ambos os corpos estriados, associada a halo de captação. Arquivos de imagens dos 
autores, 2021. 
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1.1.6 Parkinsonismos Secundários 
 
 

1.1.6.1 Parkinsonismos Vascular 
 

O diagnóstico do PV é muito dependente de exame de imagem, 

principalmente exames de RNM cerebral. Estima-se que o parkinsonismo vascular 

corresponda a cerca de 3-6% de todos os casos de SP. O conceito de 

parkinsonismo vascular é controverso e um tanto quanto “datado”, da era pré RNM 

(CRITCHLEY,1929; FITZGERALD & JANKOVIC, 1989; WINIKATES & 

JANKOVIC, 1989). O PV caracteriza-se por dificuldades progressivas da marcha, 

lentificação da metade inferior do corpo e anormalidades de sinal da substãncia 

branca. Nas formas puras de PV espera-se obter um exame de SPECT cerebral 

com 99mTc - TRODAT-1 normal ou alterações pontuais, diversas das vistas em 

pacientes com outras SP pré-sinápticas. 

Os critérios para seu diagnóstico foram baseados no estudo de Ziilmans et 

al. (ZIILMANS et al., 1995). O resultado esperado no exame de SPECT cerebral 

com 99mTc-TRODAT-1 em pacientes com PV puro seria um exame normal (Figura 

8). 
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FIGURA 8 - SPECT CEREBRAL COM 99mTc-TRODAT-1 NO PARKINSONISMO VASCULAR 
 
 
 

DESCRIÇÃO DA FIGURA: A, paciente do sexo feminino, 64 anos, UPDRS = 11 pontos e HY = 2 e 
exame de SPECT cerebral com 99mTc-TRODAT-1 normal. B, paciente do sexo feminino, 85 anos, 
UPDRS 42, HY 3, e exame de SPECT cerebral com 99mTc-TRODAT-1 redução simétrica e discreta 
na captação. Arquivos de imagens dos autores, 2021. 

 

1.1.6.2 Parkinsonismo Induzido por Drogas 
 

Desde a introdução de drogas bloqueadoras dos receptores de dopamina 

(DBRD) para tratamento da esquizofrenia na década de 1950, aquelas se tornaram 

uma causa importante de parkinsonismos (THANVI et al., 2009). Os fatores 

principais ao seu desenvolvimento incluem uso prolongado, suscetibilidade 

genética, idade avançada, sexo feminino, e resultados baixos em testes cognitivos, 

além da potência do agente bloqueador. O quadro 2 resume as principais DBRD 

implicadas com o PID. A síndrome do PID mimetiza muito a DP. Pode apresentar-

se como uma SP rígida-acinética, simétrica e sem resposta ao uso de drogas 

dopaminérgicas até formas clássicas da doença. Quando esses pacientes têm 

tremores de repouso, em geral também apresentam tremores posturais. Ela pode 

ser diferenciada da DP com testes do olfato, cintilografia cardíaca e DAT/SPECT 

(BOOIJ et al., 2001; BRIGO et al., 2014; FABIANI, PASTRO, FROEHNER, 2004; 

PIETERS et al., 2018; JIMÉNEZ et al., 1996; KEMP et al., 2005; MARSHALL et al, 

2003; SRIVANITCHAPOOM et al., 2018; THANVI et al., 2009; TINAZZI et al., 2009; 

VAAMONDE et al., 2004; WANG et al., 2004; YOMTOOB et al., 2018) . 
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Nas formas puras espera-se resultado normal do SPECT cerebral, mas, em geral, nos 
deparamos com 3 cenários principais demonstrados abaixo: 

A - PID puro: desaparecimento dos sintomas após a retirada das 

DBRD - SPECT normal 

B - PID misto: O uso prolongado causou dano permanente devido 

DBRD — Espera-se um SPECT normal ou pouco alterado. 

C - PID/DP: A DBRD apenas precipitou uma DPI latente — SPECT 

anormal, em geral indistinguível de exames de pacientes com DP 

O diagnóstico do PID é baseado em critérios do DSM-V (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). O maior risco de notificação de PID foi 

encontrado com sulpirida e haloperidol seguido por risperidona, aripiprazol, 

paliperidona, metoclopramida, olanzapina, quetiapina e clozapina. Em um estudo 

recém publicado evidenciou-se que o risco de PID foi maior em homens com 75 

anos ou mais, muito diferente do risco de discinesia tardia, que é maior em 

mulheres. Nesse estudo, os principais medicamentos envolvidos foram os 

antipsicóticos. No Brasil ainda temos uma alta incidência de PID secundário a 

medicações usadas para tratamento de labirintopatias e de livre prescrição, a 

flunarizina e cinarizina (DE GERMAY et al., 2020; FABIANI, PASTRO, FROEHNER, 

2004; FRIEDMAN et al., 2003, 2015 e DAMASIO & CARVALHO, 

2011). O quadro abaixo resume as principais drogas implicadas no surgimento de 

PID: 

 
Antipsicóticos de primeira geração 
Haloperidol 
Clorpromazina 
Tioridazina 
Levomepromazina 
Antipsicóticos de segunda geração 
Risperidona 
Aripiprazol 
Antiepiléticos 
Ácido Valpróico 
Outras drogas 
Metoclopramida/bromocriptina 
Litio 
Flunarizina/ Cinarizina 
Amiodarona 

FONTE: Adaptado de DAMÁSIO et al, 2021; FABIANI et al., 2004 e ORTÍ et al., 1995. 
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O PID é diagnosticado nos casos em que existe uma história de uso de 

drogas antidopaminérgicas nos 6 meses anteriores ao início dos sintomas, e uma 

história anteriormente negativa para os sinais parkinsonianos. O diagnóstico é 

confirmado caso o parkinsonismo desapareça no segundo exame, entre 3-6 meses 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). O resultado esperado no 

exame de SPECT cerebral com 99mTc-TRODAT-1 em pacientes com PV puro seria 

um exame normal (Figura 9). 
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FIGURA 9: SPECT CEREBRAL COM 99mTc-TRODAT-1 NO PARKINSONISMO INDUZIDO POR 
DROGAS 

 

 

 
 
 

DESRIÇÃO DA FIGURA: O paciente do sexo masculino, ausência de SNM, 64 anos, UPDRS 26, 
HY 2, exame de SPECT cerebral com 99mTc-TRODAT-1 normal. B, paciente do sexo feminino, 
ausência de SNM, UPDRS com 36 pontos, usou DBRD durante 20 anos; após sua retirada, ocorreu 
redução importante da UPDRS, que passou de 36 para 19 pontos, necessitando 
suplementação com levodopa, 200 mg por dia. O exame de SPECT cerebral com 99mTc-TRODAT-1 
demonstrou redução assimétrica da captação da DAT, com redução acentuada no CE esquerdo e 
redução moderada no CE direito. C, paciente do sexo feminino, 74 anos, UPDRS 28 HY 2, o 
exame de SPECT cerebral com 99mTc-TRODAT-1 demonstrou redução moderada na captação 
no CE direito e discreta no CE esquerdo, às expensas dos putamens. Melhorou com a retirada do 
agressor, não necessitando utilizar preparações dopaminérgicas. D, paciente do sexo masculino, 
71 anos, usou DBRD durante 4 anos e após 2 anos iniciou com sinais e sintomas de 
parkinsonismo, ausência de SNM, o exame de SPECT cerebral com 99mTc-TRODAT-1 
demonstra discreta redução na captação no CE direito e moderada no CE esquerdo, os 
putamen foram mais comprometidos. Não necessitou utilizar preparações dopaminérgicas. Arquivos 
de imagens dos autores, 2021. 
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1.2 OS EXAMES DE SPECT CEREBRAL 
 
 

1.2.1 Radiotraçadores: 99m Tc TRODAT-1 
 
 

Existem diversos métodos de obtenção de imagens funcionais cerebrais 

utilizando Radiotraçadores variados. A principal diferença entre eles se dá pela 

maior ou menor resolução de imagem e a sua forma de ligação aos receptores 

específicos, podendo ser pré ou pós-sinápticos. Os métodos, apesar de variados, 

e de utilizarem diferentes substâncias ou Radiotraçadores, seriam igualmente 

eficazes. O TRODAT-1 é um análogo da cocaína que pode se ligar ao transportador 

de dopamina (DAT), na membrana dos neurônios pré-sinápticos, e ser facilmente 

quantificado através do uso do 99mTc, na maioria dos centros de medicina nuclear 

(AMARA et al., 1993; ASENBAUM et al., 1998; BENAMER et al., 2000,2009; 

BENADERETTE et al., 2006; BOOIJ et al., 1998,2001; CATAFAU & TOLOSA., 

2004; CERAVOLLO et al., 2008; CHOI et al., 1999; CHOPRA et al., 2012; 

DANCOURT et al., 2010; DRESEL et al., 1999). 

 
 
 

1.2.1.1 A história dos Radiotraçadores na Neurologia 
 
 

Desde a década de 80 com o surgimento de radiotraçadores funcionais de 

PET (Positron Emission Tomography ou Tomografia por Emissão de Pósitrons) ou 

SPECT (Single Photon Emission Tomography ou Tomografia por Emissão de Fóton 

Único), tornou-se possível analisar a integridade dos sistemas dopaminérgicos in 

vivo (Tabela 1). Com o radiotraçadores desenvolvidos especificamente para análise 

das vias nigro-estriatais, foi possível avaliar as regiões afetadas na DP que são 

aquelas que se projetam para os corpos estriados (Figura 10). A partir de 1998, os 

primeiros estudos mostrando a relevãncia do SPECT com (99mTc) -TRODAT-1 

(SPECT-TRODAT) em pacientes com transtornos do movimento (TM) foram 

publicados (AMARA et al., 1993; ASENBAUM et al., 1998; BENAMER et al., 

2000,2009; BENADERETTE et al., 2006; BOOIJ et al., 1998,2001; CATAFAU & 

TOLOSA., 2004; DRESEL et al., 

1999; KUNG et al., 1996,1997; VLAAR et al., 2007). 
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Porém, voltando um pouco mais no tempo, os primeiros estudos com 

radiotraçadores para DP e transtornos do movimento foram publicados no final da 

década de 80 (TEDROFF et al., 1988). Em 1992, Cordes et al. publicaram o primeiro 

estudo utilizando PET com L- 18F-DOPA em 14 pacientes com síndromes 

Parkinson-Plus, comprovando que seria possível fazer o acesso in vivo da 

degeneração estriatonigral, permitindo a quantificação da disfunção dopaminérgica 

e essa quantificação independeria do observador (CORDES et al., 1992). 

No estudo de Ceravolo et al. (CERAVOLLO et al., 2008) foi demonstrado o 

valor preditivo da disfunção estriatonigral em pacientes com tremor isolado. Foram 

realizados exames cerebrais funcionais com radiotraçadores em 61 pacientes que 

apresentavam apenas tremores isolados atípicos. Nos 36 pacientes que 

apresentavam resultados anormais para o exame de SPECT cerebral com [1231]- 

FP-CIT, um total de 64 % desses pacientes acabou por desenvolver a DP. O 

trabalho demonstrou que a apresentação clínica de tremores isolados seria 

insuficiente para permitir um diagnóstico preciso em estágio inicial, enquanto a 

detecção de disfunção dopaminérgica pré-sináptica nigrostriatal poderia Ievar ao 

diagnóstico de distúrbios de tremor atípico em um estágio muito precoce. O tremor 

isolado estaria relacionado com disfunção pré-sináptica dopaminérgica 

(CERAVOLLO et al., 2008). 
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FIGURA 10 — RESUMO DOS PRINCIPAIS RADIOTRAÇADORES E PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO 
DO SPECT CEREBRAL 

 
 

 
 

LEGENDA: SPECT — VMAT2 — Transportador vesicular da monoamina 2, DAT — proteína 
transportadora de dopamina, Tomografia de fóton único; PET-CT— Tomografia por emissão de 
pósitrons; RNM - Ressonância magnética (CUMMINGS J, HENCHCLIFFE C, SCHAIER S, et al. 
The   role of dopaminergic   imaging in patients with symptoms of dopaminergic 
system neurodegeneration. Brain, v.134, p. 3146-66, 2011). 

 
 
 

Os exames moleculares, como o SPECT-TRODAT ou outros métodos de 

PET-CT ou DaTSCAN, ajudam na visualização do déficit de dopamina (DOPA), 

existindo uma excelente correlação entre os resultados do DaTSCAN com o 

diagnóstico clínico, quando positivo entre 78-79% e quando o exame é negativo, 

97%. Esses exames apresentam especificidade de 98,6%, sensibilidade de 99,4% 

e acurácia geral ao redor de 99,1% (BENAMER & GROSSET, 2008; CATAFAU & 

TOLOSA., 2004; BENADERETTE et al., 2006; BOOIJ et al., 1998,2001; FANG, 
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CHIU,LU, 2015; HUGHES et al., 1992,2002; KÃGI et al., 2010; LIN et al., 2010; 

MAES et al., 2003; MARSHALL & GROSSET, 2003; RIZZO et al., 2016; SHII et 

al.,2006; SOOD et al., 2021; TOLOSA, BORGHT, MORENO, 2007; PITELLA, 

2017). Cerca de 52% dos pacientes com síndromes parkinsonianas incertas 

receberam alguma mudança no diagnóstico e 72% uma mudança  no manejo 

clínico, após os exames. Tomando por base a pesquisa do UKBB, dos 122 casos 

atendidos no local, 36% tiveram mudança de diagnóstico, após um período médio 

de 3 a 4 anos. Considerando apenas casos de TE, encontram-se 40% de taxa de 

diagnóstico errôneo e até 50% dos pacientes com TE não tem essa doença 

(BUCHERT et al., 2019). 

O diagnóstico por imagem é um componente importante e caro dos cuidados 

médicos. Em 2007, os gastos do Medicare com serviços de imagem totalizaram US 

$ 11,4 bilhões; representando um aumento substancial dos US $ 8,4 bilhões gastos 

em 2002 (SMITH-BINDMAN et al., 2008). Em 1999, MU et al. publicaram um estudo 

mostrando que [99mTc] TRODAT-1 era um agente de imagem útil na avaliação de 

alterações nos transportadores de dopamina pré- sináptica (DAT) para a DP e 

outras doenças neurodegenerativas do sistema nervoso central (SNC) (UM et al., 

1999). Os autores demonstraram a aplicação clínica desse agente para 

quantificação dos locais de ligação ao DAT no cérebro por imagem SPECT (UM et 

al., 1999). Shih et al. publicaram o primeiro estudo usando SPECT-TRODAT no 

Brasil e concluíram que o exame foi capaz de discriminar pacientes com DP dos 

controles. Os resultados foram considerados confiáveis e muito específicos (SHIH 

et al., 2006). Os resultados ajudam a monitorar as terapias que modificam a doença 

e o seu acompanhamento. Em pacientes selecionados, esses exames de imagem 

são essenciais para o diagnóstico (BENADERETTE et al., 2006; BENAMER & 

GROSSET,2008; BOOIJ et al.,1998,2001; BU et al., 2018; BUCHERT; CATAFAU 

& TOLOSA., 2004; CERAVOLLO et al., 2008;; CORDES et al., 1992; DARCOURT 

et al., 2010; FALLAHI et al., 2016; FANG, CHIU,LU, 2015; HU et al., 2004; 

JENNINGS; KÃGI et al., 2010; KANYÓ et al., 2003; KEMP, 2005, ; LIN et al., 2018; 

MAES et al., 2003; MARSHALL & GROSSET, 2003;PITELLA, 2017; RIZZO et al., 

2016). 
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TABELA 2 — PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE OS EXAMES MOLECULARES E RM, DISPONÍVEIS 
PARA AVALIAÇÃO DE PARKINSONISMOS E TREMORES 

 
Modalidade Princípio básico Utilidade Clínica V e D Disponibilidade 
 

SPECT 

 
Utilização de radiofármaco ou radiotraçadores 

Útil para caracterizar a integridade 
dopaminérgicas pré-sinápticas, sen
diferenciar DP de TE e DCL versus
Entretanto não permite distinguir a 
de parkinsonismo 

ou não das vias 
do útil para V- Menor custo 
Alzheimer. D – Menor 
outras formas resolução 

 
Disponível em alguns 
grandes centros 

 
 

PET-CT 

 
 

Utilização de radiofármaco ou radiotraçadores 

Permite uma distinção altamente pr
doença de Parkinson (DP) e as sín
parkinsonianas atípicas (PA), inclui
múltiplos sistemas (AMS), paralisia
progressiva (PSP) e degeneração 
(DCB), com estudos mostrando sen

ecisa entre a 
romes   V- Melhor 

do atrofia de resolução 
supranuclear  D – Custos 
corticobasal   elevados 
sibilidade e 

 
 

Disponível em poucos 
grandes centros 

 
 

RM 

 
 

Observa-se um sinal produzido pelo momento 
magnético do próton 

especificidade diagnóstica acima de 
 

É o método de diagnóstico por ima
mais sensível para avaliar partes m
particularmente o encéfalo 

90%. 
 

em não-invasivo V - Custo baixo 

les, D – útil apenas 
em situações 
específicas 

 
Amplamente disponível 
para exames de 1,5 
Tesla e distribuição bem 
mais limitada para 
exames de 3,0 Tesla 

LEGENDA: SPECT - Tomografia de fóton único; PET-CT– Tomografia por emissão de pósitrons; RM - Ressonância 
magnética; V – Vantagem; D – desvantagem. 
FONTE: Os autores, 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

1.2. 2 SPECT Cerebral nos Parkinsonismos 
 
 

Existe uma busca por marcadores da DP, parkinsonismos e outras doenças que cursam com sintomas 

neurológicos. Os marcadores da doença são essenciais para a identificação do risco de uma doença específica, 

assim como para avaliar a gravidade, prever a progressão e encontrar melhores e mais específicos tratamentos 

da mesma. (MASHIMA et al., 2018). 

Exemplos de biomarcadores específicos: 
 

A - Genéticos: LRRK2, GBA e outros 68 genes já reconhecidos (RIDEOUT et al., 2020; 

JANKOVIC et al., 2020 ) 

B - Metabólicos: dosagem de ASN no Iíquor ou no sangue (DE CAMARGO et al., 2019; 

SINGER et al., 2020 ) 

C - Marcadores de imagem, como por exemplo o SPECT cerebral com 99mTc - TRODAT-

1 ou exames de PET-CT (CATAFAU & TOLOSA., 2004; CERAVOLLO et al., 2008; SHII et 

al.,2006; PITELLA., 2017 ) 
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D - RM cerebral: com diversas formas de marcador, muitas vezes é o único meio de 

diferenciação das diferentes formas de PA ou da DP. O desaparecimento do sinal da "cauda 

da andorinha" e outros sinais que estão se firmando importantes tanto na DP estabelecida, como 

na sua fase prodrômica (POEWE et al., 2017; VIZCARRA et al., 2015; HELMICH et al., 2018). 

Um artigo de 2016 revisou publicações entre os anos de 1988 — 2014 avaliando a 

acurácia no diagnóstico clínico da doença de Parkinson e, através de revisão sistemática e meta-

análise de 20 estudos, ficou demonstrado que a precisão diagnóstica média ficou em 

80,6%. Pacientes avaliados por neurologistas gerais, não especialistas,   tiveram acerto de 

73,8% e de 79,6% para especialistas treinados em reconhecer DP, SP e TE. Esses resultados 

poderiam alcançar até 83.9% de precisão, no caso dos pacientes acompanhados ou seguidos 

por um período mais longo. Com isso temos quase 20% de pessoas com diagnóstico errôneo, 

que pode perdurar por toda a vida, acarretando numa queda importante da qualidade de vida. 

Os autores concluem que o diagnóstico clínico da DP não é tão preciso e satisfatório, 

principalmente nos seus estágios iniciais (RIZZO et al., 2016). As dificuldades e confusões 

diagnósticas   são   ainda   maiores   nos    pacientes    idosos,    com    casos falso   positivos, 

principalmente em TE e nos casos de PA, demência de Alzheimer (DA) e portadores de 

doença cérebro vascular (DCV), principalmente pela sobreposição de patologia mista (SPM) ou 

sintomas mistos (SM). Existe uma necessidade real de buscar-se biomarcadores, sejam eles 

marcadores   clínicos,   plasmáticos,   genéticos   ou   marcadores de imagem para refinar o 

diagnóstico clínico in vivo. Nas imagens de SPECT — TRODAT obtidas por meio do uso de 

radiotraçadores capazes de se ligar às estruturas dos gãnglios da base e, desse modo, 

acessar a captação pré-sináptica dessas substãncias radioativas, os padrões de captação 

podem diferenciar entre as síndromes parkinsonianas com degeneração pré-sináptica e tremor 

essencial, não sendo possível fazer a distinção entre as diferentes síndromes parkinsonianas 

individualmente (CATAFAU & TOLOSA., 2004). O exame também é útil para diferenciar entre 

DA e demência por corpos de Lewy. É importante salientar que os pacientes com doença de 

Parkinson devem apresentar redução de no mínimo 50% dos neurônios dopaminérgicos 

nigrais antes de alguma   manifestação clínica, consequentemente, as imagens dos corpos 

estriados podem mostrar marcantes anormalidades já nos estágios iniciais da doença (Tabela 

2) (KEMP et al., 2005). 
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TABELA 3 — AS DIFERENTES SÍNDROMES PARKINSONIANAS E OS RESULTADOS ESPERADOS 

NO EXAME DE SPECT — TRODAT 

Doença TRODAT-1 
 

Doença de Parkinson Alterado 
Parkinsonismo induzido por drogas Normal 
Demência por corpos de Lewy Alterado 
Paralisia supranuclear progressiva Alterado 
Atrofia de múltiplos sistemas Alterado 
Degeneração corticobasal Alterado 

FONTE: Os autores, 2021. 

 
 
 

1.3 A IMPORTÂNCIA E A JUSTIFICATIVA DESTE ESTUDO 
 

A importância do estudo pode ser expressa pela incidência crescente da doença de 

Parkinson (DP) e da necessidade de diagnósticos precisos e rápidos, para se promover um 

tratamento adequado e que melhore a QV do paciente. Alguns autores sugerem que ela tem 

características pandêmicas, considerando que de 1990 a 2015, o número de pessoas com DP 

dobrou para mais de 6 milhões, e esse número deverá dobrar novamente para mais de 12 

milhões até 2040, e ao fato de que em muitas situações o simples uso de critérios clínicos não 

é suficiente para um diagnóstico rápido e preciso, havendo necessidade de mais estudos com 

métodos diagnósticos complementares (DORSEY et al., 2018). 

O estudo nasceu de uma observação na prática clínica da necessidade de uma melhor 

classificação dos pacientes com SP, além de uma observação de um número de pacientes com 

parkinsonismo secundário que apresentavam alterações nos exames de SPECT cerebral, 

sugerindo que esses pacientes deveriam ser observados mais atentamente. Tornou-se 

necessário buscar uma explicação para essas alterações, cruzando os achados de imagem com 

os achados clínicos e biomarcadores, como a presença ou não de sinais não motores (ANGELINI 

et al., 2011; BOOIJ et al., 2001; BRIGO et al., 2014; BU et al., 2018; BUCHERT; CATAFAU & 

TOLOSA., 2004; CERAVOLLO et al., 2008; DUYCKAERTS, 2003; FANG, CHIU,LU, 2015; 

GOMPERTS et al., 2016; HAEHNER et al., 2009; HE et al., 2018; IRANZO et al., 2009; 

JENNINGS et al., 2004; KANG et al., 2005; LANG et al., 2018; LOTANKAR et al., 

2017; MAREK et al.,2018). O exame de SPECT cerebral com 99mTC - TRODAT-1 é útil na 
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diferenciação de SP degenerativas versus não degenerativas, serve como preditor 

da progressão da bradicinesia e da rigidez, do risco de complicações motoras na DP com 

início precoce, do risco de comprometimento cognitivo e disfunções autonômicas (SHII et 

al.,2006; HELMICH et al., 2018; OBESO et al., 2017; PIETERS et al., 2018; PITELLA, 2017; 

POEWE et al., 2017;REN et al., 2020;RIZZO et al., 2016,2018; SASANNEZHAD et al., 

2017). Não obstante existirem estudos anteriores tratando do assunto, demonstrando a eficácia 

e especificidade do exame de SPECT cerebral com 99mTc - TRODAT-1 em pacientes com DP 

ou SP e TE, o uso de múltiplos marcadores no estudo, com escores da MDS-UPDRS- III, HY, 

biomarcadores clínicos ou SNM e relação de todos os achados com o fenótipo principal de 

apresentação, pode auxiliar no melhor entendimento e classificação das diversas formas de 

parkinsonismos que nos deparamos no dia a dia, além de permitir um diagnóstico mais precoce. 

Essa visão é particularmente válida para os portadores de quadros mistos ou de difícil definição 

diagnóstica, em pacientes mais jovens, os oligossintomáticos, em casos de suspeita de PID, DP 

piorada pelo uso de certos medicamentos e nas situações em que ocorre uma sobreposição das 

doenças (BOOIJ et al., 1998,2001; CATAFAU & TOLOSA., 2004; EGGERS et al., 2012; 

JENNINGS et al., 2004,2014; KANG et al., 2005; KEMP et al., 2005; LIN et al., 2010; MAREK et 

al., 2018;PIETERS et al., 2018; PITELLA, 2017; POEWE et al., 2017; REKTOR et al., 2018). 
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2 OBJETIVOS 
 
 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 
 

Descrever os resultados de exames de SPECT cerebral com 99mTC - TRODAT-1 em 

pacientes ambulatoriais, com síndromes parkinsonianas 

 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Correlacionar os achados dos exames de SPECT cerebral com 99mTC - 

TRODAT-1 com a gravidade dos sintomas e o quadro clínico dos pacientes com SP, 

comparar os resultados encontrados na DP e comparar com outras sinucleinopatias, 

taupatias e parkinsonismos secundários 

 
b) Avaliar as diferenças dos resultados do exame de SPECT cerebral com 

99mTC - TRODAT-1 nos pacientes com SP e comparar os resultados encontrados na DP e 

com outras sinucleinopatias, taupatias e parkinsonismos secundários 

 
c) Correlacionar os SNM nas SP com os resultados do SPECT cerebral com 

99mTc — TRODAT-1. 
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3.1 RESUMO 
 
 

O SPECT cerebral com 99mTC - TRODAT-1 (SPECT-TRODAT) pode ser uma 
ferramenta útil no diagnóstico diferencial das síndromes parkinsonianas. Objetivo - 
Comparar os resultados de exame de SPECT-TRODAT com os achados clínicos em 
pacientes com parkinsonismo. Métodos - Foram avaliados 153 pacientes. Os resultados 
do SPECT-TRODAT foram analisados de forma visual em normal e anormal, simétrico 
e assimétrico, conforme o grau de comprometimento em discreto, moderado, acentuado 
e grave (1- 4). Resultados — Foi encontrada uma relação direta entre a gravidade na 
redução da SPECT-TRODAT no grupo dos pacientes com sinucleinopatias (rho = 0,258, 
p = 0,005) e nos pacientes com doença de Parkinson (rho = 0,204, p = 0,049). As 
alterações no SPECT-TRODAT tiveram alta correspondência com as alterações clínicas 
(simetria) em todos as síndromes parkinsonianas. Quando comparados grupos em 
relação à correspondência do exame com comprometimento predominantemente 
bilateral ou unilateral, houve diferença entre os pacientes com SNP (p= 0.041), e entre 
esse grupo e os pacientes com as síndromes parkinsonianas secundárias (PS) (p< 
0,0001), que apresentaram maiores correspondências quando os casos tinham 
apresentação clínica bilateral. O exame de SPECT-TRODAT ajudou a diferenciar os 
grupos com predomínio de alterações clínicas e de imagem predominantemente 
unilaterais ou assimétricas, dos grupos predominantemente bilaterais ou simétricos, com 
uma diferença significativa entre as sinucleinopatias e os parkinsonismo secundários, 
sendo particularmente útil na diferenciação das síndromes parkinsonianas induzidas por 
drogas das sinucleinopatias, com especificidade diagnóstica de 44%. No grupo das 
síndromes parkinsonianas induzidas por drogas, os mais jovens foram os que 
demonstraram maiores reduções na captação radiotraçador. Neste grupo a presença 
de sinais não motores resultou em exames com maiores redução na captação 
radiotraçador. Concluiu-se que o exame de SPECT - TRODAT-1 foi útil principalmente 
na diferenciação entre doença de Parkinson e Parkinsonismos secundários. 

 
Palavras-chave: Doença de Parkinson, Parkinsonismo, SPECT cerebral, 99 m Tc 

- TRODAT- 1, DAT, Parkinsonismo. 
 
 
 

3.2 INTRODUÇÃO 
 
 

Estima-se que 1% a 3% da população mundial acima de 65 anos apresente DP 

(POEWE, et al., 2017; DORSEY et al., 2018). Um estudo brasileiro que avaliou 1528 

pacientes com SP evidenciou a DP como o diagnóstico mais comum representando 

74,7% dos pacientes, seguido por PID em 7,9%, PV em 3,9%, outras doenças 

neurodegenerativas em 10% e causas esporádicas raras, divididas em genéticos, 

infecciosos e outros, que somaram 3,5% (MUNHOZ et al., 2010). As SP incluem, além 
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da DP, doenças degenerativas como a PSP, a AMS, a DCL, a DCB e o PS, como o PID 

e PV. (POEWE et al., 2017; MUNHOZ et al., 2010; HUGHES et al., 1992). 

Um grupo particular de doenças neurodegenerativas caracteriza-se pelo acúmulo 

anormal de alfa-sinucleína (ASN); denominado alfa-sinucleinopatias (SNP), este grupo 

inclui a DP, DCL, e a AMS. A alfa-sinucleína é uma proteína que forma os CL. 

Vários alvos terapêuticos, incluindo imunoterapias tendo a alfa-sinucleína como alvo têm 

sido estudados (DE CAMARGO et al., 2019; POSTUMA et al., 2015; REN et al., 

2020; BENADERETTE., 2006). 

Nas TAU ocorre o acúmulo da TAUp. As principais TAU são a DA, PSP, DCB, 

doença argirofílica dos grãos, doença de Pick e DFT-P associada ao cromossomo 17. A 

patologia TAU envolve tanto os neurônios como as células da glia. Embora as TAU e 

SNP sejam vistas e classificadas como entidades clínicas patologicamente distintas, 

podem ocorrer casos com fusão ou sobreposição de ambas, tornando difícil a sua 

classificação (BENADERETTE., 2006; BENAMER et al., 2000). 

O diagnóstico diferencial das SP leva em conta, principalmente, achados clínicos 

(POEWE et al., 2017; MUNHOZ et al., 2010; HUGHES et al., 1992,2002; POSTUMA et 

al., et al., 2015; REN et al., 2002). Entretanto, os exames de imagem e outros marcadores 

podem ser ferramentas importantes para um diagnóstico rápido e correto. Desde a 

década de 80, com o surgimento de radiotraçadores funcionais de PET (Positron 

Emission tomography ou Tomografia por Emissão de Pósitrons) ou SPECT (Single 

Photon Emission Tomography ou Tomografia por emissão de Fóton único), tornou-se 

possível analisar a integridade dos sistemas dopaminérgicos in vivo, o que tem auxiliado 

no diagnóstico diferencial entre as SP (BENADERETTE et al., 2006; BENAMER & 

GROSSET,2008; YOMTOOB et al., 2018; CATAFAU & TOLOSA., 2004; ZIJLMANS et 

al., 2007; PAGANO et al., 2016; PITELLA, 2017; TZEN et al., 2001). O 

objetivo deste estudo foi comparar e correlacionar os achados dos exames de SPECT 

cerebral com ””99mTC - TRODAT-1 com a gravidade dos sintomas e o quadro clínico 

dos pacientes com DP e outras sinucleinopatias, taupatias e parkinsonismos secundários, 

correlacionando e comparando esses achados com a gravidade dos sintomas e a 

presença ou não de alguns sinais não motores. 
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3.3 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
 

3.3.1 SELEÇÃO DOS PACIENTES 
 
 

Foram avaliados 350 prontuários de pacientes atendidos no serviço de 

neurologia - ambulatório de doença de Parkinson e distúrbios do movimento do 

Hospital Angelina Caron, na Policlínica de Araucária, e em uma clínica privada (GF), 

no período compreendido entre janeiro de 2015 e junho 2020. Foram incluídos 

pacientes examinados pelo mesmo neurologista (GF) que tivessem se apresentado 

em pelo menos três consultas e estivessem com o prontuário completo, com exame 

neurológico e escalas de investigação preenchidas, e que preenchessem os critérios 

de inclusão e exclusão, listados no quadro abaixo: 
 
 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
Os pacientes deveriam ter realizado os seus exames de SPECT cerebral com 99mTC - 
TRODAT-1 no mesmo laboratório de imagem (Unidade CMN do Grupo CETAC, em 
Curitiba) 

 
 

Laudos fornecidos pelo mesmo médico nuclear (RMF) 
Divergências foram avaliadas por dois outros especialistas em distúrbios em movimento (CHC 
e HT) 

Após revisão minuciosa, foram excluídos 197 pacientes, sendo incluídos 153 prontuários: 
dados demográficos, história clínica, evolução da doença, uso de medicamentos, exames 
complementares e história familiar foram colhidos por meio de questionário padronizado 

 
 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: 
Prontuários incompletos 

Laudos fornecidos por outro médico nuclear 
Dúvidas persistentes acerca do diagnóstico final mesmo após um mínimo de 3 consultas e/ou 
divergências entre os dois outros especialistas em distúrbios em movimento (Prof. Dr. Carlos 
Henrique F. Camargo e Prof. Dr. Hélio Afonso G. Teive) 

 
FONTE: Autores, 2021. 
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Os critérios diagnósticos deveriam corresponder a uma das seguintes doenças: 

DP (POSTUMA et al., 2015), AMS (GILMAN et al., 2004), DCB (ARMSTRONG et al., 

2013), DCL (MCKEITH et al., 2017), PSP (HÕGLINGER et al.,2017), PV (ZIJLMANS 

et al., 2004) ou PID (DSM-V, 2013). Os pacientes 

deveriam ter realizado os seus exames de SPECT cerebral com 99mTc - TRODAT-1 

no mesmo laboratório de imagem (Unidade CMN do Grupo CETAC, em Curitiba) e 

laudos fornecidos pelo mesmo médico nuclear (RMF). Divergências foram avaliadas 

por dois outros especialistas em especialista em transtornos do movimento (CHC e 

HT). Dos 350 prontuários iniciais, 197 foram excluídos; 120 foram excluídos com falta 

de algum quesito essencial nos seus prontuários ou falta de alguma das escalas de 

avaliação devidamente preenchidas; 48 foram excluídos por se tratar de tremor 

essencial; 29 apresentavam exames de outros serviços ou laudo fornecido por outro 

médico nuclear. Finalmente, 153 prontuários foram selecionados para participação 

neste estudo de revisão. 

 
 

3.3.2 ASPECTOS ÉTICOS 
 
 

O projeto do estudo foi submetido ao Comitê de Ética do Hospital Angelina 

Caron (CEP-HAC) dia 28/01/2019 e foi aprovado na data de 24/02/2019 sob o número 

de protocolo CAAE: 07802119.3.0000.5226 (anexo 1). Como trata-se de revisão de 

prontuários não foi necessária assinatura de termo de consentimento. Número 

Parecer: 3.166.488. 

 
 
 

3.3.3 AVALIAÇÃO CLÍNICA 
 
 

Os dados demográficos, história clínica, evolução da doença, uso de 

medicamentos, exames complementares e história familiar foram colhidos por meio 

de questionário padronizado (Anexo 2). Todos os participantes foram avaliados 
sem medicação ou em período “off“. 
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Foi realizado exame físico neurológico com enfoque em distúrbios de 

movimento, associado a aplicação da escala MDS-UPDRS-III (Movement Disorders 

Society - Unified Parkinson’s Disease Rating Scale — Part III Parte III da escala de 

gravidade da DP da Sociedade dos Transtornos de Movimento)) (Anexo 3 e Anexo 

4). Essa é a parte sobre os sintomas motores da escala MDS-UPDRS (GOETZ et al., 

2008) e consiste em 18 itens que avaliam a fala, expressão facial, rigidez, 

bradicinesia, marcha, estabilidade postural, postura e tremor. Cada item pontua de 0 

até 4, sendo a mínima zero e a máxima 132. A escala de Hoehn & Yahr Scale (HOEHN 

et al., 1967) foi usada para avaliação da gravidade motora da doença. Ela é dividida 

em níveis de gravidade, sendo zero o normal e 5 o paciente restrito a cadeira de rodas 

ou leito. A apresentação clínica foi classificada de acordo com o predomínio de 

bradicinesia ou tremor (RAJPUT et al., 2017). 

Como teste para triagem de alterações cognitivas, foi usado a versão 

validada para a língua portuguesa do teste do Mini-exame do Estado Mental (MMSE). 

É um instrumento composto por questões que se subdividem em sete categorias para 

avaliação de orientação temporo-espacial, memória imediata, atenção e cálculo, 

memória de evocação, linguagem, praxia, escrita e habilidade construtiva, com 

número máximo de pontos de 30 (BRUCKI et al., 2003). 

Foi usado o Questionário para rastreamento do transtorno comportamental 

do sono REM (STIASNY-KOLSTER et al, 2007). Consiste em 10 itens, perguntas 

diretas e objetivas, utilizado como indicador para presença ou não de TCSREM. Seu 

escore vai de 0-13 pontos, estudos demonstraram que soma acima de 3,5 tem 

sensibilidade de 84% (Anexo 5). 

Para constipação foram considerados os critérios de Roma III de 2010 

(GREGER et al., 2010) (Anexo 6). Para avaliação dos sintomas de Síndrome das 

pernas inquietas (SPI) foi utilizado o questionário do Restless legs syndrome/Willis- 

Ekbom disease diagnostic criteria (Critérios diagnósticos para a SPI/ doença de Willis-

Ekbom) (ALLEN et al., 2014) (Anexo 7). 
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3.3.4 Exame SPECT-TRODAT 
 
 

3.3.4.1 Preparação do paciente 
 
 

Todos pacientes receberam a indicação da suspensão de medicações que 

pudessem interferir na avaliação do exame (por exemplo, drogas anti-parkinsonianas) e 

permaneceram imóveis durante todo o curso do exame em uma gama cãmara com dois 

detectores GE Millenium ME (Milwaukee, Minnesota, EUA). 

 
3.3.4.2 Preparação do radiotraçador 

 
 

A via de administração do radiofarmaco 99mTc TRODAT-1 (Institute of Nuclear 

Energy Research, Atomic Energy Council Executive, Yuan, Taiwan, importado e 

distribuído no Brasil por MJM Produtos Farmacêuticos e de Radioproteção Ltda. 

CNPJ: 04.891.262/0001-44, Porto Alegre/RS) foi endovenosa (EV). A dose 

recomendada para cintilografia de processos cerebrais em pacientes adultos com 70 

Kg é de 814 a 1036 MBq (22 a 28 mCi). Em pacientes com peso inferior a 70 kg, a 

dose foi ajustada. O kit TRODAT-1 foi marcado com tecnécio-99m, cada estojo foi 

rotulado com atividade máxima de 44 mCi derivada de eluato recém- gerado. O 

volume máximo retirado do gerador foi inferior a 5 mL, o material foi adicionado à 

solução salina 0,9% restante em frasco estéril, homogeneizado até a completa 

diluição e incubado por 30 minutos em banho-maria a 100º C. Após a incubação, o 

material foi deixado a arrefecer à temperatura ambiente numa embalagem apropriada 

durante 5 minutos. Antes da administração foi realizada a verificação da aparência 

visual, pureza radioquímica e pH. A dose de atividade foi administrada entre 814 a 

1030 MBq (22-28 mCi) em volume aproximado de 2 ml para os pacientes com acesso 

venoso periférico. 
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3.3.4.3 Obtenção e análise das imagens 
 
 

As imagens foram adquiridas e reconstruídas nos planos transversal, coronal 

e sagital, 4 horas após a injeção venosa de TRODAT- 99mTc. Foram utilizadas órbitas 

circulares passo a passo e disparadas janela de energia de 140 +/- 15 chaves e 

128x128 com diãmetro e grau de rotação 360. O tempo de aquisição por projeção foi 

de 30 segundos e zoom 1.0. 

Foi utilizado como algoritmo de reconstrução de retroprojeção filtrada com filtro 

Butterworth. As imagens foram obtidas após o processamento com 3,39 mm de 

espessura. Utilizou-se a quantificação visual considerando a intensidade de captação 

do radio fármaco em relação à radiação de fundo e ao córtex occipital. 

Para interpretação das imagens foi utilizada uma avaliação visual, qualitativa, 

baseada nos mesmos princípios de CATAFAU & TOLOSA (2004). Os resultados 

dividem-se entre normal e anormal, simétrico e assimétrico, com grau de 

comprometimento discreto, moderado, acentuado e grave (1- 4) (Figura 11). 
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FIGURA 11 — GRAUS DE COMPROMETIMENTO CONFORME A CAPTAÇÃO DO RADIOFÁRMACO 
NO SPECT CEREBRAL COM 99mTc - TRODAT-1 

LEGENDA: Imagens axiais do exame de SPECT cerebral com 99mTc - TRODAT- 1. Imagem 
maior à esquerda demonstrando um exame normal com captação simétrica da DAT nos corpos 
estriados. Os exames anormais podem ser simétricos ou assimétricos. À direita: grau 1, 
redução discreta assimétrica da DAT no CE esquerdo, grau 2, redução moderada bilateral, grau 3 
redução assimétrica, grave à direita e acentuada à esquerda e grau 4, redução grave, simétrica 
na captação da DAT estriatal. 
FONTE: Os autores, 2021. Arquivos de imagens dos pacientes do estudo. 

 
 
 

3.3.4.4 Análise estatística 
 
 

Os resultados foram apresentados como médias, medianas, valores 

mínimos e máximos e desvios padrão (variáveis quantitativas) ou como frequências 

e porcentagens (variáveis categóricas). O teste t de Student ou o teste não 

paramétrico de WiIcoxon-Mann-Whitney foram usados para comparar dois grupos em 

termos de variáveis quantitativas. ANOVA com um fator ou o teste não paramétrico 

Kruskal-Wallis foram usados para comparar mais de dois grupos em termos de 

variáveis quantitativas. A normalidade das variáveis foi avaliada pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Para a comparação dos grupos em relação às variáveis 
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categóricas, foi utilizado o teste do qui-quadrado ou o teste exato de Fisher. Para 

avaliar a associação entre duas variáveis quantitativas, foi estimado o coeficiente de 

correlação de Pearson ou Spearman, dependendo da normalidade das variáveis. A 

curva ROC foi usada para calcular a acurácia, sensibilidade e especificidade do 

SPECT-TRODAT para diferenciação da DP e outros parkinsonismos. Os valores de 

p < 0,05 indicaram significãncia estatística. Os dados foram analisados usando o 

software IBM SPSS Statistics v.20.0. Armonk, NY: IBM Corp. 5, Minitab 16 e Excel 

Office 2010. 

 
 
 

3.4 RESULTADOS 
 
 

Entre os 153 pacientes com SP, a maior parte tinha sinucleinopatias (116, 

75,8%) divididos em 93 (60,8%) com doença de Parkinson, 16 (10,45%) com 

demência por corpos de Lewy e 7 (4,57%) com Atrofia de Múltiplos sistemas, todos 

com a forma parkinsoniana ou AMS-P. Cinco pacientes (3,27%) eram taupatias, 

sendo 2 (1,3%) com paralisia supranuclear progressiva e 3 (1,96%) com degeneração 

ou síndrome corticobasal. Foram encontrados 32 casos (20,91%) de parkinsonismos 

secundários, 19 (12,41%) com parkinsonismo induzido por drogas e 13 (8,49%) com 

parkinsonismo vascular. 

Na tabela 4 estão resumidos os principais dados clínicos e epidemiológicos 

dos pacientes com SP. Os pacientes com PID apresentaram média de idade mais 

elevada que os pacientes com DP (p=0,012) e o grupo geral de pacientes com SNP 

(p=0,017). Houve também diferença entre os casos de PS e DP em relação a idade 

de início dos sintomas. Os pacientes com PS iniciando os sintomas mais tardiamente, 

PV (p = 0,009) e PID (p = 0,004). O tempo de duração de doença foi maior entre os 

pacientes com SNP   em relação aos pacientes com PID (p = 0,002). 

Ocorreram diferenças entre as apresentações clínicas conforme o tipo de 

síndromes parkinsonianas. Entre as SNP, que engloba a DP, AMS e a DCL, os 

pacientes com DP apresentaram-se predominantemente com a forma clássica ou 
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tremulante, enquanto os pacientes com DCL e AMS com a forma rígida acinética 

(p=0,0002). Os pacientes com TAU apresentaram exclusivamente a forma rígido- 

acinética, havendo, portanto, diferença estatística entre as TAU e as SNP 

(p<0,0001). Os pacientes com PV também se apresentavam rígidos-acinéticos com 

diferença estatística para aqueles com SNP (p= 0,0002), o resultado foi 

especialmente expressivo entre aqueles com DP (p=0,0001). Os pacientes com PID 

tiveram apresentação clínica semelhante aos pacientes com DP. Houve diferença 

desses pacientes (PID) com os casos de sinucleinopatias em geral (p = 0,002). Em 

relação a gravidade dos sinais motores os escores médios da UPDRS-III nos 

pacientes com SNP foi de 33,1±14,76 pontos contra 55,85±12,7 naqueles com TAU 

(p = 0,0004). Foi encontrada uma diferença estatística entre esses dois grupos com 

relação a escala de HY (p=0,001). Os pacientes com PS também estavam em 

estágios mais avançados da doença em relação aos pacientes com SNP, PID 

(p=0,040), e PV (0,002) (Tabela 4). 

Em 90,3% dos pacientes com DP foi encontrado pelo menos um SNM. O 

SNM mais prevalente foi o TCSREM. A SPI foi o SNM menos prevalente ocorrendo 

em 34,1% dos pacientes com DP. Houve diferença estatística entre os casos de 

SNP e PV (p=0,020). Todos os grupos de parkinsonismo apresentaram algum grau 

de comprometimento cognitivo sendo mais acentuado nos pacientes com DCL, com 

escore médio de 15,6±6,2 pontos no MEEM, havendo diferença estatística em 

relação as outras SNP (p <0,00001) (Tabela 4). 

No que diz respeito aos resultados do SPECT cerebral com 99mTc - 

TRODAT-1, apenas nos pacientes com PS foram encontrados exames normais, com 

42,1% de exames normais nos casos de PID e 33% naqueles com PV. Foi encontrada 

diferença estatística com relação à porcentagem de exames alterados entre os 

pacientes com os pacientes com PS e aqueles com SNP, especialmente significativo 

com o grupo DP (p <0.0001) (Tabela 5). Com relação à simetria das alterações nos 

núcleos da base do SPECT-TRODAT, em 82,3% dos pacientes com DP o resultado 

foi assimétrico, enquanto 60% dos exames alterados nos pacientes com PV foram 

simétricos. Não foi observada relação entre a gravidade da alteração do SPECT- 

TRODAT e o quadro clínico ou fenótipo dominante (Tabela 5). 
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As alterações no SPECT-TRODAT corresponderam às alterações clínicas 

(bilateral e simétrica ou contralateral) em 68 (73,18%) pacientes com DP, 5 (71,42%) 

com AMS, 11 (68,75%) com DCL, 2 (100%) com PSP, 2 (66,6%) com 

DCB, 17 (89,4%) com PID e 11 (84,6%) com PV. O nível de correspondência foi alto 

para todos os grupos de parkinsonismo, não havendo diferença estatística. Quando 

comparados os grupos em relação à correspondência do exame com 

comprometimento predominantemente bilateral ou unilateral, houve diferença entre 

os pacientes com SNP (p= 0,041), e entre esse grupo e os pacientes com PID (p< 

0,0001) e PV (p< 0,0001), os quais apresentaram maiores correspondências quando 

os casos tinham apresentação clínica bilateral. Ocorreram   diferenças estatísticas 

entres os pacientes com PID (p< 0,0001) e PV (p< 0,0001) também com os 

pacientes com DP, com apresentação predominantemente unilateral (Tabela 5). 

Quando considerados os exames   sem   alterações   e os   exames   que   não 

correspondiam ao quadro clínico (simetria) como negativos, e os exames nos quais 

as alterações combinavam com a simetria clínica como positivos, a acurácia e a 

especificidade para diferenciar DP dos outros parkinsonismos pelo SPECT-TRODAT 

foi baixa. A maior especificidade foi encontrada para diferenciação de pacientes com 

PID, 44 % (Figura 12). 

A idade de início dos sintomas teve correlação inversa com a gravidade do 

resultado do SPECT-TRODAT nos pacientes com PID (rho = - 0,539; p = 0,017). A 

gravidade do SPECT-TRODAT teve uma correlação direta com a gravidade das 

alterações motoras medidas pela MDS-UPDRS-III no grupo dos pacientes com SNP 

(rho = 0,258; p = 0,005) e nos pacientes com DP (rho = 0,204; p = 0,049). Houve uma 

correlação inversa entre a gravidade do resultado do SPECT-TRODAT e a ausência 

de SNM nos pacientes com PID (rho = -0,451; p = 0,052). 
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TABELA 4 — DADOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DOS GRUPOS COM PARKINSONISMO 
 

 

 
  Sinucleinopatias (SNP)  

p (SNP)            
        Taupatias (TAU)  

p 
(TP) 

p 
(TP X 

p 
(PID X 

p 
(PID X PD) 

p 
(PV X SNP) 

p 
(PV XDPI) 

Variáveis DPI AMS DCL DCB SNP) SNP) 

 (93) (7) (16)  PSP (2) (3)   PID (19)   PV (13)  

Gênero -feminino 55 5 8 (50%) 0.614 1 (50%) 0 (0%) 0.4 0.592 13 0.650 0.607 9 0.675 0.558 
(%) (59,1%) (71,4)     0  (68,4%)   (69,2%)   

Idade média (em 65,09±1 65,1±1 72,8± 0.051 73,0±5, 63,3± 0.2 0.093 72,11±1 0.017 0.012 75,62±8, 0.004 0.002 
anos) 2,5 0,4 7,6  7 13,1 06  0,74   36   

Duração da doença 43,05±5 16,6±1 20,4±15, 0.159 18,0± 31,3±2 0.2 0.141 16,16±1 0.002 0.024 51,69±5 0.060 0.307 
(em meses) 8,4 1,9 2  8,5 5,8 73  5,55   3,08   

Escolaridade (em 9,39±4, 7,57 6,81±4,4 0.154 9,0 7,0±3, 0.3 0.317 5,89 ± 0.032 0.002 6,08±3,8 0.073 0.011 
anos) 98 ±5,26 0  ±7,07 61 46  4,07   8   

UPDRS 29,1±11 32,7 37,5±16, 0.097 48,0 63,7±8 0.1 0.000 28,8±11, 0.183 0.470 31,8±16, 0.219 0.228 
 ,9 ±16,0 4  ±17,0 ,4 23 04 7   9   

ESTÁGIO HY               

1 4(4,3%) 0(0%) 2(12,5% 
) 

0.001 0(0,0%) 0(0,0 
%) 

0.5 
28 

0.001 0.002 0.044 

2 51(54,8 
%) 

2(28,6 
%) 

2(12,5% 
) 

0(0,0%) 0(0,0 
%) %) 

3 34(36,6 
%) 

3(42,9 
%) 

10(62,5 
%) 

2(100,0 
%) 

1(33,3 
%) 

6(31,6% 
) 

6(46,2% 
) 

4 4(4,3%) 2(28,6 
%) 

2(12,5% 
) 

0(0,0%) (2)66, 
7% 

0(0,0%) 5(38,5% 
) 

Apresentação 
clínica 

Clássico/ 62(66,7 2(28,6 1(6,25% 0.000 0(0%) 0(0%) 1 <0.00 17(89,45 0.002 0.055 0(0%) 0.0002 0.0001 
Tremulante %) %) ) 2    001 %)      

Rígido/ 31(33,3 5(71,4 15(93,8  2(100%) 3(100   2(10,55   13(100%   

acinético ) %) %)   %)   %)   )   

Sinais não-motores               

 
MMSE 

 
25,3± 

 
24,4±5 

 
15,6± 

 
<0.00 

 
23,5+- 

 
22,0±5 

 
0.3 

 
<0.00 

 
22,5±3,2 

 
<0.00 

 
0.001 

 
19,0±3,8 

 
<0.0000 

 
<0.00001 

 3,6 ,1 6,2 001 0,7 ,6 71 001  001   1  

Depressão + 52(55,9 3(42,9 11(68,8 0.736 0(0%) 0(0%) 0.8 0.076 12(63,2 1 0.619 5(38,5% 0.999 0.254 
 %) %) %)    76  %)   )   

Constipação 58(62,3 5(71,4 8(50%) 0.546 1(50%) 3(100 0.4 0.550 9(47,37 0.478 0.304 7(53,85 0.690 0.763 
 7%) %)    %) 0  %)   %)   

SPI 32(34,4 
%) 

0(0%) 2(12,5% 
) 

0.135 1(50%) 2(66,7 
%) 

1 0.143 4(21,05 
%) 

0.141 0.295 1(7,7%) 0.020 0.059 

TCSREM 68(73,1 5(71,4 12(75,0 0.313 2(100%) 2(66,7 1 0.640 10(52,6 0.362 0.298 6(46,2% 0.262 0.217 
 %) %) %)   %)   %)   )   

TDTCSREM 18,9±34 4,29±8 23,63±4 0.768 24,0±33 0 0.1 0.664 6,0±16,8 0.738 0.054 16,62±3 0.839 0.411 
 ,39 ,98 1,36  ,94  36  5   6,18   

 
LEGENDA: DP: doença de Parkinson, AMS: Atrofia de múltiplos sistemas, DCL: Demência por corpos de Lewy, 
p: valor p, SNP: Sinucleinopatias, TAU: Taupatias, PSP: Paralisia supranuclear progressiva, DCB: Degeneração 
cortico-basal, PID: Parkinsonismo induzido por drogas, PV: Parkinsonismo vascular, MMSE: mini exame do 
estado mental, SPI: síndrome das pernas inquietas, TCSREM: transtorno comportamental do sono REM, 
TDTCSREM: duração das alterações do sono REM. *p significativo (<0,05), teste t de Student. 

0(0,0%) 0.040 0.998 1(7,7%) 
13(68,4 1(7,7%) 
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TABELA 5 – CORRELAÇÕES DOS RESULTADOS DO TRODAT-1 DOS GRUPOS COM PARKINSONISMO 

 

LEGENDA: DP: doença de Parkinson, AMS: Atrofia de múltiplos sistemas, DCL: Demência por corpos de Lewy, p: 
valor p, SNP: Sinucleinopatias, TAU: Taupatias, PSP: Paralisia supranuclear progressiva, DCB: Degeneração cortiço-
basal, PID: Parkinsonismo induzido por drogas, PV: Parkinsonismo vascular. *p significativo (<0,05), teste t de 
Student. 
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FIGURA 12 – COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DO SPECT-TRODAT ENTRE OS 
PACIENTES DE PARKINSON E OUTROS PARKINSONISMO* 

 
 
 

LEGENDA: True Positive Rate = Taxa de verdadeiro positivo, False positive rate = Taxa de falso positivo, 
PD = doença de Parkinson, MSA = atrofia de múltiplos sistemas, LBD = demência por corpos de Lewy, DIP 
= parkinsonismo induzido por drogas, VP = parkinsonismo vascular. *Foram considerados como negativos os 
resultados normais e aqueles que não corresponderam ao quadro clínico (simetria). Para os cálculos, 
resultados unilaterais e bilaterais foram considerados diferentes. 
Fonte: Autores, 2021. 
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3.5 DISCUSSÃO 
 
 

Os exames de imagem com DAT/SPECT estão cada vez mais presentes nas 

avaliações de pacientes neurológicos, funcionando como biomarcadores de imagem 

altamente específicos e confiáveis no diagnóstico e acompanhamento de doenças 

neurodegenerativas, incluindo a DP, AMS, DCL e outras SP, principalmente o PV e PID. 

(BENADERETTE et al., 2006; BENAMER et al., 2000, 2009; BOOIJ et al., 2001; 

CATAFAU & TOLOSA, 2004; FANG et al., 2015; MAREK et al., 2018; PAGANO et al., 

2016; PITELLA, 2017; REN et al., 2020; RIZZO & PLAZZI, 2018; SASANNEZHAD et al., 

2017; TOLOSA et al., 2007; TZEN et al., 2001; WANG et al., 2012; WENG et al., 2004; 

YOMTOOB, KOLOMS & BEGA, 2018; ZIJLMANS et al., 2004). Buscando- 

se um diagnóstico mais precoce, preferencialmente na fase pré-motora da DP, ocorre a 

valorização dos SNM como biomarcadores clínicos, principalmente em conjunto com 

biomarcadores de imagem, genéticos ou bioquímicos (POEWE et al., 2017; 

SASANNEZHAD et al.,2017). A facilidade na análise das imagens obtidas pelo SPECT- 

TRODAT, pela inspeção visual, possibilita que um neurologista bem treinado possa 

correlacioná-las com os achados do exame neurológico (BENADERETTE et al., 2006; 

BENAMER et al., 2000,2009; CATAFAU et al., 2011; PITELLA, 2017). 

Em nosso estudo, o maior grupo foi formado por pacientes com sinucleinopatias 

(75,8%), com predomínio de doença de Parkinson (60,8%), e o segundo compreendendo 

os casos de Parkinsonismo secundário (20,91%). Exceto pelo maior número de 

mulheres, os resultados foram compatíveis com os encontrados na literatura, inclusive 

comparados aos resultados de estudos extratificados for faixa etária para início dos 

sintomas (PAGANO et al, 2016). Os pacientes com DP apresentaram média de idade de 

65,09+12,5 anos (32- 88,9) e aqueles com PV 75,62+8,36. Esses resultados foram 

similares aos encontrados por Pagano et al. (2016) com 61,6+9,7 para DP e por Tzen et 

al. (2001) com 70+7,5 para PV. Acreditamos que essas diferenças em relação à idade e 

ao sexo entre as síndromes parkinsonianas não tenham influenciado as diferenças 

obtidas nos resultados do SPECT-TRODAT, porque a maioria dos estudos com PET-CT 

e SPECT, não têm demonstrado diferenças estatísticas relevantes entre as alterações 

na captação da DAT com relação a sexo (FANG et al., 



65 
 

 

2015; PAGANO et al., 2016; PITELLA, 2017; SASANNEZHAD et al., 2017; TOLOSA et 

al., 2007; WANG et al., 2012; WENG et al., 2004). Além disso, em pacientes saudáveis, 

existe estabilidade nos índices de captação da DAT/SPECT entre os 30-70 anos, 

permitindo que alguém ao redor dos 70 anos apresente resultados no SPECT-TRODAT 

semelhantes a outro com 30 anos (PITELLA, 2017). 

Não encontramos correlação entre o tempo de duração de doença e a gravidade 

das alterações nos exames de SPECT-TRODAT nas síndromes parkinsonianas. 

Diferentemente, Fang et al. (2015) e Benamer et al. (2009) demonstraram existir forte 

correlação entre a redução na captação do radiotraçador estriatal e o tempo de duração 

da DP. Em relação à idade de início dos sintomas, não encontramos correlação com os 

resultados de SPECT TRODAT nos pacientes com DP. Sasannezhad et al. (2017) não 

encontraram diferenças entre os pacientes com DP e aqueles com DP de início precoce. 

Em ambas as formas de apresentação houve uma diminuição significativa na captação 

da DAT no exame de SPECT-TRODAT. Ao contrário, Pagano et al. (2016) demonstraram 

que uma idade mais avançada no início estava associada a um fenótipo motor e não-

motor mais grave, além de a uma maior disfunção dopaminérgica em DaTSCAN. O nosso 

achado de uma correlação de menor redução da captação da SPECT-TRODAT quanto 

menor a idade de início dos sintomas nos pacientes com PID (rho = - 0,539, p = 0,017) 

não havia sido relatado anteriormente. Podemos sugerir que este grupo específico de 

pessoas, apresentasse tendência prévia ao desenvolvimento da doença, tendo a 

medicação (DBRD) funcionado como gatilho. 

Foi encontrada uma relação direta entre a gravidade na redução da DAT no 

SPECT-TRODAT e alterações motoras, na sinucleinopatias (rho = 0,258 e p = 0,005) e 

especialmente nos casos de DP (rho = 0,204, p = 0,049). A maioria dos estudos 

publicados confirma essa correlação entre a gravidade na redução da DAT estriatal e 

escores mais elevados da UPDRS-III e escala de HY (BENAMER et al., 2009; CATAFAU 

& TOLOSA, 2004; FANG et al., 2015; PAGANO et al., 2016; PITELLA, 2017; 

SASANNEZHAD et al., 2017; WANG et al., 2012). 

Apenas nos pacientes com parkinsonismo secundários foram encontrados 

exames de SPECT-TRODAT normais. Yomtoob, Koloms & Bega (2018) conseguiram 

detalhar as principais alterações em 51 casos selecionados de PID. Em 36 pacientes 
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(70,6%) foram encontrados exames normais contra apenas 15 (29,4%) com alterações 

no DAT-SPECT, mas sem especificá-las. Aqueles com mais de dois sintomas principais 

(tremor, rigidez, bradicinesia ou instabilidade postural) tinham maior probabilidade de 

apresentar exames alterados (63,89% vs 93,33%, p=0,04). A maioria dos estudos de 

SPECT-TRODAT em pacientes com DP correlaciona os achados de imagem ou Iado pior 

do exame com o contralateral dos sintomas, ou Iado pior do paciente, com resultados 

semelhantes, 73,18% (BENAMER et al., 2009; CATAFAU & TOLOSA, 2004; PAGANO 

et al., 2016; PITELLA, 2017). Nos PV e PID encontramos alta correspondência entre os 

sintomas bilaterais e alterações bilaterais nos exames de SPECT-TRODAT, fato ainda 

não discutido em trabalhos já publicados (BOOIJ et al., 2001; CATAFAU & TOLOSA, 

2004; MAREK et al., 2018; TOLOSA et al., 2007; TINAZZI et al., 2009; TZEN et al., 2001; 

YOMTOOB, KOLOMS & BEGA, 2018; ZIJLMANS et al., 

2004). Entretanto, em todos os tipos de parkinsonismos tivemos exames que não 

correspondiam ao quadro clínico dos pacientes. Quando usamos como critério para um 

resultado positivo do exame de SPECT-TRODAT a correspondência da alteração às 

alterações clínicas, nossos índices de acurácia e especificidade para diferenciação de 

DP com outros parkinsonismos por meio do SPECT-TRODAT foram baixos. Um dos 

primeiros estudos com SPECT com um bom número de pacientes analisados foi Catafau 

& Tolosa (2004) no qual os autores demonstraram 100% de sensibilidade para pacientes 

com parkinsonismo pré-sináptico e 94% para outros parkinsonismos. Entretanto, o 

estudo diferenciava apenas exames alterados de exames normais. O estudo de Weng et 

al. (2004) demonstrou 100% de sensibilidade e a especificidade na discriminação de 

pacientes DP de sujeitos saudáveis. O estudo de Pitella (2017) demonstrou que a 

avaliação qualitativa de SPECT-TRODAT apresenta sensibilidade de 90,91%, 

especificidade de 91,3% e acurácia de 92,54% para DP. 

Tzen et al. (2001) compararam pacientes com DP versus controles e PV e 

observaram assimetria significativa em pacientes com DP, mas não em pacientes PV 

(P<0,01). Os pacientes do grupo PV apresentaram tendência a maior simetria dos 

exames. Os autores concluíram que o exame 99mTc-TRODAT-1 SPECT era um método 

confiável para diferenciar o PV da DP. Outros autores também conseguiram demonstrar 

a utilidade do SPECT cerebral na diferenciação entre DP e PV (BOOIJ et 
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al., 2001; CATAFAU & TOLOSA, 2004; TOLOSA et al., 2007; TZEN et al., 2001; 

ZIJLMANS et al., 2004). A diferença entre a correspondência dos sintomas bilaterais dos 

grupos de PS e exames apresentando maiores simetrias quando comparados ao grupo 

das SNP reflete os diferentes mecanismos fisiopatológicos envolvidos. Na DP o 

comprometimento desde o princípio ocorre de modo assimétrico, já nos PID e PV, 

fisiopatologicamente diversos dos DP, o comprometimento aconteceria de modo 

simétrico e homogêneo. Em portadores de PID seria necessário ocorrer bloqueio de 

cerca de 80% dos neurônios pré-sinápticos a partir dos 40 anos de idade até o 

surgimento dos sintomas (TOLOSA et al., 2007). 

Podemos sugerir que as alterações observadas no nosso estudo, fornecem 

implicações prognósticas e terapêuticas. No grupo dos PID e SPECT-TRODAT normal, 

espera-se um bom prognóstico de recuperação após a retirada do agente causador. Já 

PID com resultados no SPECT-TRODAT fortemente assimétricos, seria indicativo de DP 

latente e sintomas precipitados pelo uso de drogas bloqueadoras da recaptação da 

dopamina, como já observado por Tinazzi et al. (2009). No grupo PV, um resultado de 

exame anormal indicaria tendência de resposta terapêutica aos agentes dopaminérgicos, 

mesmo com um padrão de imagem do SPECT-TRODAT diverso do encontrado nas SNP 

(BOOIJ et al., 2001; ZIJLMANS et al., 2004). 

Os SNM na DPI e em outras formas de parkinsonismo são considerados 

biomarcadores clínicos importantes. Encontramos alguns estudos correlacionando o 

SPECT-TRODAT com a presença de SNM (MAREK et al., 2018; PAGANO et al., 2016; 

PITELLA, 2017; RIZZO & PLAZZI, 2018; WANG et al., 2012; YOMTOOB, KOLOMS & 

BEGA, 2018). Rizzo & Plazzi (2018) observaram alta incidência de redução na captação 

da DAT em portadores de TCSREM, sugerindo que esses pacientes deveriam ser 

seguidos longitudinalmente para verificar conversão para DP. No presente estudo, 

apesar das diferenças entre os grupos, não ficaram demonstradas correlações com a 

presença ou não dos SNM com os resultados do SPECT-TRODAT. Uma exceção 

ocorreu para uma correlação entre a gravidade do resultado do SPECT-TRODAT e 

presença de SNM nos pacientes com PID (rho = -0,451, p = 0,052), não descrita 

anteriormente. 
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A principal limitação do nosso estudo refere-se ao fato de ser um estudo 

transversal e não um estudo longitudinal. Colhemos o resultado de uma conclusão 

diagnóstica após algumas consultas, e apenas um exame de SPECT-TRODAT. 

Acreditamos que isso possa estimular outros pesquisadores a realizar estudos 

longitudinais buscando esclarecer a fundo a correlação entre a ausência ou presença de 

um ou mais SNM e a gravidade na redução da captação do DAT no SPECT- TRODAT. 

O pequeno número de pacientes com alguns tipos de parkinsonismo, apesar de 

percentualmente compatível com outras séries, também pode ter interferido em nossas 

análises. 

Conseguimos com o estudo sugerir que o exame de SPECT TRODAT pode ser 

útil no auxílio diagnóstico dos parkinsonismos, principalmente na diferenciação da DP e 

dos PS. Como corroborado por Tolosa et al. (2007), o exame de acompanhamento do 

DaTSCAN SPECT pode ser auxiliar para estabelecer um diagnóstico mais rapidamente 

e de modo mais assertivo. Alguns trabalhos já comprovaram que o exame reduz as 

incertezas diagnósticas. A maioria dos pacientes fica satisfeita em saber que o resultado 

do exame é compatível com os seus sintomas (JENNINGS et al., 2014). 

Concluindo, neste estudo, o exame de SPECT - TRODAT-1 foi importante para 

corroborar uma hipótese diagnóstica, principalmente para diferenciar alguns tipos de 

parkinsonismo. Este estudo acrescentou novos dados para sugerir o uso do SPECT- 

TRODAT como um exame adjuvante no diagnóstico de pacientes com parkinsonismo 

(especialmente dos PID e PV). As alterações de correlação encontradas entre os SNM 

e a idade de início dos sintomas e gravidade do exame de SPECT - TRODAT-1 nos 

pacientes com PID sugere a necessidade de futuros estudos longitudinais nesse grupo. 
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4. CONCLUSÕES 
 
 

Os resultados de exames de SPECT cerebral com 99mTC - TRODAT-1 

associados aos dados clínicos auxiliaram no diagnóstico diferencial de 153 pacientes 

com parkinsonismo. 

 
a) A redução na captação da DAT estriatal no exame de SPECT cerebral com 

99mTC - TRODAT-1 teve relação direta com a gravidade dos sinais motores 

nas SNPs, incluindo a DP, expresso por escores maiores na escala MDS- 

UPDRS-III. Isso não aconteceu nos outros parkinsonismos. Referente a 

idade e ao tempo de duração dos sintomas, nenhuma correlação foi 

encontrada, exceto no grupo dos parkinsonismos induzidos por drogas. Os 

pacientes mais jovens desse grupo foram os que demonstraram maiores 

reduções na captação da DAT estriatal, algo ainda não relatado em outros 

estudos. 

 
b) Houve uma correspondência entre os achados clínicos e de imagem em 

todos os tipos de parkinsonismo. O exame de SPECT cerebral com 99mTC 

- TRODAT-1 ajudou a diferenciar os grupos com predomínio de alterações 

clínicas e de imagem predominantemente unilaterais daqueles bilaterais com 

uma diferença significativa entre os pacientes com sinucleinopatias e com 

doença de Parkinson quando comparados com os casos de 

parkinsonismo secundário. Apesar da baixa acurácia e especificidade, o 

SPECT-TRODAT pode ser importante na diferenciação de doença de 

Parkinson e parkinsonismo induzido por drogas. 

 
 

c) Não foi observada correlação entre a presença ou ausência de sinais não 

motores (SNM) e os resultados do SPECT-TRODAT, exceto no grupo de 

parkinsonismo induzido por drogas. Nesse grupo, a presença de SNM 

resultou em exames com maior redução na DAT estriatal. Trata-se de um 

achado ainda não descrito na literatura. 
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ANEXO 1 — PARECER DO COMITE DE ENSINO E PESQUISA 
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ANEXO 2: MODELO DE PRONTUÁRIO ESTRUTURADO — PADRÃO PARA OS 
PACIENTES ATENDIDOS NO SERVIÇO DE NEUROLOGIA 

 
NOME: 

IDADE: 

DATA: 

ESCOLARIDADE: 

COR: 

SEXO: 

DOMINÂNCIA: DESTRO; CANHOTO, AMBIDESTRO 

 

1) SUSPEITA DIAGNÓSTICA 
 

( ) PARKINSONISMO SECUNDÁRIO ( ) PID , ( ) PV ; ( ) DP; ( ) TE ; ( ) PA , ( ) AMS, ( 
) DCL, ( ) PSP, ( ) DCB 

 
2) INÍCIO DOS SINTOMAS 

 
( ) 0.6 meses; ( ) 6-12 meses; ( )12-24 MESES; ( ) 24-36 MESES; ( ) > 36 MESES 

( ) MESES 

3) SINTOMAS PRINCIPAIS: 
 

( ) TREMOR; ( ) RIGIDEZ; ( ) BRADICINESIA; ( ) TREMOR/BRADICINESIA; ( ) 
INSTABILIDADE POSTURAL; ( ) RLS; ( ) QUEDAS; ( ) DECLÍNIO COGNITIVO; ( ) OUTROS 

 
4) OUTROS SINTOMAS: 

 
( ) MICROGRAFIA; ( ) HIPO/ANOSMIA; ( ) DIST. SONO REM; 

 
( ) CONSTIPAÇÃO; ( ) ALUCINAÇÕES; ( ) SINTOMAS PIRAMIDAIS; 

 
( ) SÍNDROME CEREBELAR; ( ) MIOCLONIAS; ( ) PERNAS INQUIETAS 

( ) SÍNDROME MASTIGATÓRIA-BUCO-LINGUAL; DISTONIA 

5) Mini-Mental (MMSE): Folstein M, Folstein S, McHugh P. “Mini-mental state”. A practical method 
for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975; 12(3):189-198. BRUCKI, 
S. M. et al. Suggestions for utilization of the mini-mental state examination in Brazil. Arquivos de neuro- 
psiquiatria, v. 61, n. 3B, p. 777-781, 2003. 

 
( ) PONTOS 
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6) UPDRS PARTE MOTORA/ PARTE III: Como trata-se de uma escala com direitos autorais, à 
UPDRS-MDS foi solicitada permissão para um estudo não financiado, sendo concedida a permissão para 
usar essa escala para o estudo. GOETZ et al. Movement Disorder Society-sponsored revision of the 
Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS): scale presentation and clinimetric testing 
results. Movement disorders: official journal of the Movement Disorder Society, v. 23, n. 15, p. 2129-2170, 
2008. 

 
( ) PONTOS 

 
 
 

7) ESCALA HY. Including the Hoehn & Yahr scale. From Hoehn M, Yahr M (1967). 
"Parkinsonism: onset, progression and mortality.". Neurology 17 (5): 427—42. 

 
( ) PONTOS ( ) NÃO APLICÁVEL 

 
8) MOVIMENTOS OCULARES 

( ) NORMAL; ( ) ANORMAL 

9) RESPOSTA A LEVODOPA 
 

( ) POSITIVA; ( ) MODERADA; ( ) SEM RESPOSTA; ( ) NÃO SUBMETIDO 
 

10) TAC 
 

( ) ACD; ( ) DPV; ( ) AVCS LACUNARES; ( ) CALCIFICAÇÕES; ( ) NORMAL 
 

11) RNM 
 

( ) NORMAL; ( ) FAZEKAS 1; ( ) FAZEKAS 2; ( ) FAZEKAS 3; ( ) ATROFIA CEREBRAL 

( ) OUTROS 

11) CINTILOGRAFIA CEREBRAL - SISTEMA DOPAMINÉRGICO COM SPECT APÓS INJEÇÃO 
EV DE 99mTc - TRODAT- 1 

RESULTADOS POSSÍVEIS DO EXAME TRODAT 
 

A) NORMAL: EXAME NORMAL/ SEM ALTERAÇÕES. 
 

B) ASSIMÉTRICO: UM LADO ESTÁ MAIS AFETADO DO QUE O 

OUTRO DISCRETO ou 1: ALTERAÇÕES ASSIMÉTRICAS DISCRETAS. 
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MODERADO ou 2: ALTERAÇÕES ASSIMÉTRICAS MODERADAS. 
ACENTUADO ou 3: ALTERAÇÕES ASSIMÉTRICAS ACENTUADAS. 
GRAVE ou 4: ALTERAÇÕES ASSIMÉTRICAS GRAVES 

 
* ADAPTAÇÃO DA ESCALA DESCRITA POR CATAFAU E TOLOSA 
* Catafau AM, Tolosa E; DaTSCAN Clinically Uncertain Parkinsonian Syndromes Study 

Group.Mov Disord. 2004 Oct;19(10):1175-82. Impact of dopamine transporter SPECT using 1231- 
loflupane on diagnosis and management of patients with clinically uncertain Parkinsonian syndromes. 

 
 
 

12) CINTILOGRAFIA CEREBRAL - SISTEMA DOPAMINÉRGICO COM SPECT APÓS INJEÇÃO 
EV DE ””Tc-TRODAT- 1 — LATERALIDADE (EXISTE OU NÃO COERÊNCIA DOS SINTOMAS 
MOTORES/ PIOR LADO E A IMAGEM DO TRODAT?) 

 
( ) IPSILATERAL AOS SINTOMAS; ( ) CONTRALATERAL; ( ) BILATERAL; ( ) NÃO SE 

APLICA( NORMAL) 
 

13) ESPIRAL DE ARQUIMEDES/ QUANTIFICAÇÃO EM NÚMEROS QUE VÃO DE 0-9. The 
diagnosis criteria for ET based on Fekete R, Jankovic J. Revisiting the relationship between essential 
tremor and Parkinson’s disease. Mov Disord 2011; 26:391-8. Tremor and writing: Assessing the tremor 
severity scale from Peter G Bain and Leslie J Findley . Fahn S, Tolosa E, Marin C. Clinical rating scale for 
tremor. In: Jankovic J, Tolosa E, eds. Parkinson’s Disease and Movement Disorders. 2nd ed. Baltimore, 
MD: Williams & Wilkins; 1993:225—234. 

 
RESULTADO ( ); NÃO REALIZADO OU NÃO CONSEGUE  ( ) 

 
14) SINAIS E SINTOMAS PRÉ-MOTORES — DURAÇÃO (MESES) ( 

) TCSREM ( ) MESES 

( ) HIPO/ANOSMIA( ) MESES 

( ) CONSTIPAÇÃO (  ) MESES 

15) ESCRITA OU CALIGRAFIA: 
 

( ) NORMAL; ( ) MICROGRAFIA; ( ) DISGRAFIA 
 

16) TABAGISMO? 

( ) SIM; ( ) NÃO 
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17) PRESENÇA DE SINTOMAS DE PERNAS INQUIETAS? 

( ) SIM; ( ) NÃO 

18) FEZ USO DE CINARIZINA E/OU FLUNARIZINA? 
 

TEMPO? ( ) SIM ( ) MESES; ( ) NÃO 

( ) MESES 

 
 

19) DOENÇAS ASSOCIADAS 
 

( ) HAS; ( ) DM; ( ) AR; ( ) ARTROSE; ( ) ASMA; ( ) CORONARIOPATIA; ( 
) DISLIPIDEMIA; ( )TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO 

 
20) HISTÓRICO FAMILIAR 

 
( ) PARKINSON; ( ) DEMÊNCIA; ( ) TE; ( ) OUTRAS 

 
21) MEDICAÇÕES EM USO E TEMPO DE USO (MESES) 

():() 
 

22) PREENCHE CRITÉRIOS PARA SINDROME PARKINSONIANA? UK-PARKINSON’S 
DISEASE SOCIETY BRAIN BANK CLINICAL DIAGNOSTIC CRITERIA E MDS Clinical Diagnostic Criteria 
for Parkinson’s Disease. FROM: Hughes AJ, Daniel SE, Kilford L, Lees AJ. Accuracy of clinical diagnosis of 
idiopathic Parkinson’s disease. A clinico-pathological study of 100 cases. JNNP 1992; 55: 181-184 e 
Postuma RB, Berg D, Stern M, et al. MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson's disease. Mov Disord. 
2015;30(12):1591-1601. 

 
( ) SIM; ( ) NÃO 

 
23) DIAGNÓSTICO FINAL 

 
( ) PARKINSONISMO SECUNDÁRIO ( ) PID , ( ) PV ; ( ) DP; ( ) TE ; ( ) PA , ( ) AMS, ( 

) DCL, ( ) PSP, ( ) DCB 
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ANEXO 3: PARTE III DA ESCALA MDS-UPDRS 
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ANEXO 4: AUTORIZAÇÄO PARA USO DA ESCALA UPDRS-III 
 
 

Rachel Bucher (MDS) a 
RE: UPDRS/ Member 2588 

 

 
 

Dear Dr. Fabiani 
 

Upon looking back in our previous email conversation, I see that you  are requesting permission for a non-funded study. I am pleased to grant you  permission to use this stale for you  study as you 
have 

  

outlined in your request free of charge 
 

Please note that MDS strongly encourages all individuals using the MDS-UPDRS  the online training course available through our website. For more information on those, please visit 
https/mds movementdisorders on/uodrs/. since you are an MDS member you can take the training free of charge as a benefit of membership. 

 
Please let me know if you have further questions. 

 
Best, 
Rachel 

 
Rachel Bucher 
Administrative Coodinator 
Intematlonal Parkinson and Novement Dlsorder Society (NDS) E- 
mail: ibvcherîBmovemeritditodersoq 
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ANEXO 5: QUESTIONÁRIO PARA RASTREAMENTO DO TCR (QTCR) -RBD 
SCREENING QUESTIONNAIRE 

 
 

1. Eu às vezes tenho sonhos muito vívidos. --- [ ] sim [ ]não 

2. Meus sonhos freqüentemente têm um conteúdo agressivo ou cheio de ação. 
 
 

[ ] sim [ ]não 

3. O conteúdo do sonho corresponde principalmente ao meu comportamento 

noturno. ---- 
[ ] sim [ ]não 

4. Eu sei que meus braços ou pernas se movem quando eu durmo. --- [ ] sim [ 

]não 

5. Aconteceu que eu (quase) machuquei meu parceiro de cama ou a mim 

mesmo. ----- 

[ ] sim [ ]não 

6. Eu tenho ou tive os seguintes fenômenos durante meus sonhos: 

6.1. falando, gritando, xingando, rindo alto ------ [ ] sim [ ]não 

6.2. movimentos repentinos dos membros, “lutas” ------ [ ] sim [ ]não 

6.3. gestos, movimentos complexos, que são inúteis durante o sono, por 

exemplo, para acenar, para saudar, para assustar os mosquitos, cai da cama ---- [    ] sim 

[ ]não 

6.4. coisas que caíram ao redor da cama, por exemplo, Iãmpada de cabeceira, 

livro, óculos ------ [ ] sim [ ]não 
7. Acontece que meus movimentos me despertam. ------ [ ] sim [ ]não 

8. Após o despertar, lembro-me principalmente do conteúdo dos meus sonhos. 
 
 

[ ] sim [ ]não 

9. Meu sono é freqüentemente perturbado. ------ [ ] sim [ ]não 

(Stiasny-Kolster K, Mayer G, Schãfer S, MõIIer JC, Heinzel-Gutenbrunner M, 

Oertel WH. The REM sleep behavior disorder screening questionnaire--a new diagnostic 

instrument. Mov Disord. 2007;22(16):2386-2393. 
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ANEXO 6: CRITÉRIOS — ROMA III — DE CONSTIPAÇÃO FUNCIONAL* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

irritável 

1. Dois ou mais dos seguintes achados 
— Esforço ao menos em 25% das evacuações 
— Fezes ressecadas ou duras ao menos em 25% das evacuações 
— Sensação de evacuação incompleta ao menos em 25% das vezes 
— Sensação de bloqueio anorretal ao menos em 25% das evacuações 
— Manobra manual de facilitação da evacuação ao menos em 25% das vezes 
— Menos de três evacuações por semana 
— Distúrbios de evacuação que não preencham os critérios de síndrome do intestino 
 
2. Fezes amolecidas presentes raramente com o uso de laxativos 

   3. Critério insuficiente para síndrome do intestino irritável  
”Critérios cumpridos durante os últimos 3 meses com início dos sintomas pelo menos 6 meses 

antes do diagnóstico 

Fonte: Longstreth G, THOMPSON W, CHEY W, et al. Functional bowel disorders. 

Gastroenterology. V.130, n.5, 1480-91, 2006. 
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ANEXO 7: CRITÉRIOS PARA O DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME DAS PERNAS 
INQUIETAS 

CRITERIOS DIAGNOSTICOS 
 

1 A necessidade ou urgência de mover as pernas, geralmente 
acompanhada de desconforto ou sensação desagradável 

2 Os sintomas são piores ou ocorrem apenas em repouso ou parado: 
sentado ou deitado 

3 Alívio total ou parcial dos sintomas com movimento, caminhadas ou 
alongamentos 

4 Os sintomas pioram ou ocorrem apenas à noite 
5 Os sintomas acima não são explicados por outras condições 
clínicas 6 O diagnóstico pode ser feito se todos os cinco critérios 
seguintes 

forem atendidos 
CRITERIOS DE APOIO 
Histórico familiar positivo 

Quadro clínico 
Resposta positiva ao uso de agonistas dopaminérgicos 

Presença de movimentos periódicos das pernas 
Fonte: ALLEN R; PICCHIETTI D; GARCIA-BORREGUERO D.; et al. Restless legs syndrome/Willis- 
Ekbom disease diagnostic criteria: updated International Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG) 
consensus criteria--history, rationale, description, and significance. Sleep medicine, v. 15, n. 8, p. 860— 
873, 2014. 
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ANEXO 8 - SUBMISSAO DO ARTIGO PARA REVISTA INDEXADA 
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ABSTRACT 
 

Introduction - Brain SPECT with 99mTC - TRODAT-1 (SPECT-TRODAT) may be 

a useful tool in the differential diagnosis of Parkinsonism. Objective - To compare results 

of SPECT-TRODAT with clinical findings in patients with Parkinsonism. Methods 

- We evaluated 153 patients. SPECT-TRODAT results were visually analyzed into normal 

and abnormal, symmetric and asymmetric, and according to the degree of impairment into 

mild, moderate, marked, and severe (1- 4). Results -A direct relationship was found 

between severity in SPECT-TRODAT reduction in the group of patients with 

synucleinopathies (SNP) (rho = 0.258, p = 0.005) and in patients with Parkinson’s disease 

(PD) (rho = 0.204, p = 0.049). Changes in SPECT-TRODAT had high correspondence 

with symmetry in all Parkinsonism. When comparing groups to the correspondence 

predominantly bilateral or unilateral impairment in SPECT, there was a difference between 

patients with SNP (p = 0.041) and between this group and patients with secondary 

Parkinsonism (SP) (p < 0.0001). When the scans without alterations and those that did not 

correspond to the symmetry were considered negative, SPECT- TRODAT’s accuracy and 

specificity to differentiate PD from other Parkinsonism were low. There was an inverse 

correlation between the severity of the SPECT-TRODAT result and the absence of non-

motor signs in patients with drug-induced Parkinsonism. Conclusion: SPECT-TRODAT-1 

examination was useful mainly in differentiating between PD and SP. 

 
Keywords: Parkinson’s disease, Parkinsonism, cerebral SPECT, 99mTc - 

TRODAT- 1, DAT, Parkinsonism, radiotracers. 
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INTRODUCTION 
 

It is estimated that 1% to 3% of the world population over 65 years of age has 

Parkinson’s disease (PD).12 A Brazilian study that evaluated 1528 patients showed PD as 

the most common diagnosis representing 74.7% of the patients with Parkinsonism, 

followed by drug-induced Parkinsonism (DIP) in 7.9%, vascular Parkinsonism (VP) in 

3.9%, other neurodegenerative diseases in 10% and rare sporadic causes divided into 

genetic, infectious, and other, which totaled 3.5o/o. 3 

Parkinsonism includes, in addition to PD, degenerative diseases such as 

progressive supranuclear palsy (PSP), multiple system atrophy (MSA), Lewy body 

dementia (LBD), and cortico-basal degeneration (CBD), and secondary Parkinsonism 
(SP) such as DIP and VP.13 4 

A particular group of neurodegenerative diseases is characterized by abnormal 

synuclein accumulation, termed alpha-synucleinopathies (SNP); this group includes PD, 

LBD, and MSA. Alpha-synuclein is a protein that forms Lewy bodies (LBs). Various 

therapeutic targets, including immunotherapies targeting -synuclein, have been studied-

.5 In tauopathies (TP), tau protein accumulates (P-tau). The primary TPs are Alzheimer’s 

disease (AD), PSP, CBD, argyrophilic grain disease, Pick’s disease, and frontotemporal 

degeneration with Parkinson’s disease (FTD-P) associated with chromosome 17. TP 

pathology involves both neurons and glial cells. Although TP and SNP are viewed and 

classified as pathologically distinct clinical entities, cases may occur with fusion or overlap 

of both, making it challenging to classify them. 5 

The importance of this study can be expressed by the high incidence of 

Parkinsonism and the need for accurate and rapid diagnosis. The differential diagnosis 

of Parkinsonism mainly considers clinical findings. 13 4 6 7 However, imaging tests and other 

markers may be essential tools for a quick and correct diagnosis. Since the ’80s, with the 

emergence of PET (Positron Emission Tomography) and SPECT (Single Photon 

Emission Tomography) functional radiotracers, it became possible to analyze the integrity 

of dopaminergic systems in vivo, which has helped in the differential diagnosis between 

PD and other Parkinsonism.- 15 
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This study aimed to compare the results of the brain SPECT examination 

with the radiotracer ””99mTC - TRODAT-1 (SPECT-TRODAT) in outpatients with 

Parkinsonism by correlating and comparing them with symptom severity and the presence 

of non-motor signs (NMS). 

 
MATERIAL AND METHODS 
Patient selection 

We evaluated 350 medical records of patients followed at the neurology services 

(Parkinson’s disease and movement disorders outpatient clinic at Hospital Angelina 

Caron, Policlínica de Araucária, and a private clinic [GF]) from January 2015 to June 2020. 

We included patients examined by the same neurologist specialized in movement 

disorders (GF), who had presented for at least three consultations and had their medical 

records complete (neurological examination and investigation scales completed). The 

diagnostic criteria should correspond to one of the following disorders: PD 6, MSA16, 

CBD17, LBD1 , PSP1’, VP20, or DIP21. The patients must have performed their SPECT- 

TRODAT in the same imaging laboratory (CMN Unit of CETAC Group, in Curitiba) and 

reports provided by the same nuclear physician (RMF). Divergences were evaluated by 

two other specialists in movement disorders (CHC and HT). After a thorough review, 197 

patients were excluded, and 153 records were included. 

 
Ethical aspects 

The study project was submitted to the Ethics Committee of the Angelina Caron 

Hospital (CEP-HAC) on 28/01/2019 and was approved on 24/02/2019 under CAAE 

protocol number: 07802119.3.0000.5226. 

 
Clinical Assessment 

Demographic data, clinical history, disease progression, use of medications, 

complementary exams, and family history were collected using a standardized 

questionnaire. The neurological physical examination was performed focusing on 

movement disorders with applying the MDS-UPDRS-III (Movement Disorders Society - 

Unified Parkinson’s Disease Rating Scale - Part III) scale. 22 The 



109 
 

 

motor symptoms part of the MDS-UPDRS scale consists of 18 items. Each item scores 

from 0 to 4, with the minimum being 0 and the maximum being 132. The Hoehn & Yahr 

Scale23 was used to assess the motor severity of the disease. It is divided into levels of 

severity, with 0 being normal and wheelchair-bounded or bedridden unless aided. The 

clinical presentation was classified according to the predominance of bradykinesia or 
tremor.24 

The Questionnaire for Screening REM Sleep Behavior Disorder (QT-RSB) was 

used. 25 Its score ranges from 0-13 points; studies have shown that sums above 3.5 have 

a sensitivity of 84%. For constipation, the 2010 Rome III criteria were considered. 26 To 

measure smell alterations, the patient or caregiver was asked direct questions about usual 

and very common odors and testing with scent bottles. This is an inexpensive and quick 

way to screen for gross olfactory changes. The Restless legs syndrome/Willis- Ekbom 

disease diagnostic criteria 27 questionnaires were used to evaluate the RLS symptoms. 

 
SPECT-TRODAT Examination 

Patient Preparation 

AII patients were instructed to stop any medication that could interfere with the 

evaluation of the examination (e.g., anti-parkinsonian drugs) and remained immobile 

during the entire course of the examination in a gamma chamber with two GE Millennium 

ME detectors (Milwaukee, Minnesota, USA) 

Radiotracer preparation 

The route of administration of the radiopharmaceutical 99mTc TRODAT-1 (Institute 

of Nuclear Energy Research, Atomic Energy Council Executive, Yuan, Taiwan, imported 

and distributed in Brazil by MJM Produtos Farmacêuticos e de Radioproteçâo Ltda. CNPJ: 

04.891.262/0001-44, Porto Alegre/RS) was intravenous (IV). The recommended dose for 

scintigraphy of brain processes in adult patients weighing 70 kg is 814 to 1036 MBq (22 

to 28 mCi). In patients weighing less than 70 kg, the dose was adjusted. The TRODAT-1 

kit was labeled with technetium-99m; each case was labeled with a maximum activity of 

44 mCi derived from freshly generated eluate. The maximum volume taken from the 

generator was less than 5 mL; the material was added to the 
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remaining 0.9% saline solution in a sterile vial, homogenized until complete dilution, and 

incubated for 30 minutes in a water bath at 100° C. 

After incubation, the material was left to cool at room temperature in an 

appropriate container for 5 minutes. Before administration, visual appearance, 

radiochemical purity, and pH were checked. The dose activity was administered between 

814 to 1030 MBq (22-28 mCi) in an approximate volume of 2 ml for patients with peripheral 

venous access. 
Image acquisition and analysis 

Images were acquired and reconstructed in the transverse, coronal, and sagittal 

planes 4 hours after venous injection of TRODAT-99mTc. Circular stepwise orbits were 

used and shot power window of 140 +/- 15 keys and 128x128 with a diameter and rotation 

degree 360. The acquisition time per projection was 30 seconds and zoom 1.0. 

Butterworth filtered back-projection reconstruction algorithm was used. The images 

were obtained after processing with 3.39 mm of thickness. Visual quantification was used 

considering the intensity of the radiopharmaceutical uptake with the background radiation 

and the occipital cortex. 

We used a visual, qualitative evaluation based on the same principles of 

Catafau et aI.11 to interpret the images. The results are divided between normal and 

abnormal, symmetrical, and asymmetrical, with mild, moderate, marked, and severe 

(1-4) degrees of impairment (Figure 1). 

 
[FIGURE 1] 

 
 

STATISTICAL ANALYSIS 
Results were presented as means, medians, minimum and maximum 

values, and standard deviations (quantitative variables) or as frequencies and 

percentages (categorical variables). Student’s I-test or the non-parametric Wilcoxon- 

Mann-Whitney test were used to compare two groups in terms of quantitative variables. 

One-way ANOVA or the non-parametric Kruskal-Wallis test compared more than two 

groups in terms of quantitative variables. The Kolmogorov-Smirnov test assessed the 

normality of the variables. The chi-square test or Fisher’s exact test was used to 
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compare the groups in terms of categorical variables. To assess the association between 

two quantitative variables, Pearson’s or Spearman’s correlation coefficient was estimated, 

depending on the normality of the variables. The ROC curve was used to calculate 

SPECT-TRODAT’s accuracy, Sensitivity, and specificity for PD and other Parkinsonism 

differentiation. Values of p < 0.05 indicated statistical significance. Data were analyzed 

using IBM SPSS Statistics v.20.0 software. Armonk, NY: IBM Corp. 5, Minitab 16 and 

Excel Office 2010. 

 
RESULTS 

Among the 153 patients with Parkinsonism, most had SNPs (116, 75.8%) 

divided into 93 (60.8%) with PD, 16 (10.45%) with LBD, and 7 (4.57%) with MSA, all MSA 

with parkinsonian form (MSA-P). Five patients (3.27%) were TP, 2 (1.3%) with PSP and 

3 (1.96%) with CBD. Thirty-two cases (20.91%) were SP, 19 (12.41%) with 

DIP, and 13 (8.49%) with VP. 

Table 1 summarizes the main clinical and epidemiological data of the 

patients with Parkinsonism. The patients with DIP had a higher mean age, and there was 

a statistical difference with the PD patients (p=0.012) and the group of patients with SNP 

(p=0.017). There was also a difference between the cases of SP and PD in relation to the 

age of onset of symptoms, with SP patients starting symptoms later, VP (p = 0.009) and 

DIP (p = 0.004). The duration of illness was longer among patients with SNP than patients 

with DIP (p = 0.002) and VP (p = 0.06). 

 
[TABLE 1] 

 
 

Differences occurred between clinical presentations according to the type of 

Parkinsonism. Among the SNP, patients with PD presented predominantly with the 

tremor-bradykinesia (mixed or classic) form, while patients with LBD and MSA with the 

akinetic-rigid form (p = 0.0002). The patients with VP presented exclusively with the 

akinetic-rigid form; therefore, there was a statistical difference with the SNP (p<0.0001). 

Patients with VP were also all akinetic-rigid with a statistical difference for those with SNP 

(p= 0.0002) and PD (p=0.0001). The patients with DIP had a similar clinical 
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presentation to the patients with PD. There was a difference for these patients with SNP 

cases (p = 0.002). 

Regarding the severity of motor signs, the mean UPDRS-III scores in the patients 

with SNP were 33.1±14.76 points versus 55.85±12.7 in those with VP (p = 0.0004). A 

statistical difference was found between these two groups concerning the HY scale 

(p=0.001). Patients with SP were also in more advanced stages of the disease than 

patients with SNP (Table 1). 

In 90.3% of PD patients, at least one NMS was found. The most prevalent 

NMS was the REM sleep behavior disorder (RSBD). The olfactory alteration was 

observed in 62.37% of PD, 28.6% of MSA, and 50% of LBD. Olfactory alterations were 

less common in other Parkinsonism than in SNP, occurring statistical differences with TP 

(p = 0.005) and VP (p = 0.023). RLS was the least prevalent NMS occurring in 34.1% of 

PD patients. There was a statistical difference between the cases of SNP and VP (p = 

0.020) (Table 1). 

Regarding the brain SPECT - TRODAT results, only patients with SP had 

normal exams; 42.1% in the DIP group and 33% in the VP group. A statistical difference 

was found regarding the percentage of altered exams between the patients with PS and 

those with SNPs, including with PD (p <0.0001) (Table 2). Regarding the symmetry of 

changes in the basal ganglia on SPECT-TRODAT, the result was asymmetric in 82.3% 

of patients with PD. In comparison, 60% of the altered examinations in patients with VP 

were symmetric. No relationship was observed between the severity of the SPECT- 

TRODAT alteration and the dominant phenotype (Table 2). 

 
[TABLE 2] 

 
 

The changes in SPECT-TRODAT corresponded to the motor alterations 

(bilateral and symmetrical or contralateral) in 68 (73.18%) patients with PD, 5 (71.42%) 
with MSA, 11 (68.75%) with LBD, 2 (100%) with PSP, 2 (66.6%) with CBD, 17 (89.4%) 

with DIP and 11(84.6%) with VP. The level of matching was high for all Parkinsonism 

groups, with no statistical difference. When comparing groups regarding the 

correspondence of the SPECT with predominantly  bilateral or unilateral impairment, 
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there was a difference between patients with SNP (p= 0.041) and between this group and 

patients with DIP (p< 0.0001) and VP (p< 0.0001), which showed higher correspondences 

when the cases had a bilateral clinical presentation. There were statistical differences 

between patients with DIP (p< 0.0001) and VP (p< 0.0001), also with the patients with 

PD, whose presentation were predominantly unilateral (Table 2). When considering the 

normal scans and the scans that did not match the clinical symmetry as negative, and the 

scans in which the changes matched the clinical symmetry as positive, the accuracy and 

specificity for differentiating PD from other Parkinsonism by SPECT-TRODAT were low. 

The highest specificity was found for differentiation of patients with DIP, 44% (Figure 2). 

 
[FIGURE 2] 

 
 

The age of symptom onset had an inverse correlation with the severity of 

the SPECT-TRODAT result in patients with DIP (rho = - 0.539, p = 0.017). SPECT- 

TRODAT severity directly correlated with the severity of motor changes measured by 

MDS-UPDRS-III in the group of patients with SNP (rho = 0.258, p = 0.005) and the 

patients with PD (rho = 0.204, p = 0.049). There was an inverse correlation between the 

severity of the SPECT-TRODAT result and the absence of NMS in the patients with DIP 

(rho = -0.451, p = 0.052). 

 
DISCUSSION 
Imaging with DAT/SPECT is increasingly present in evaluations of neurological 

patients functioning as highly specific and reliable imaging biomarkers in diagnosing and 
following neurodegenerative diseases, including PD, other SNPs, VP and DIP.-7 15 -2 35 

Seeking an earlier diagnosis, preferably in the premotor phase of PD, the valorization of 

NMS as clinical biomarkers is occurring, especially in conjunction with imaging, genetic 

or biochemical biomarkers 12 ’. The ease in analyzing the images obtained by SPECT- 

TRODAT, by visual inspection, allows a well-trained neurologist to correlate them with 

the neurological examination findings 1114. 
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In our study, the largest group was formed by patients with SNP (75.8%), with a 

predominance of PD (60.8%), and the second by patients with SP (20.91%). Except for 

the higher number of women, our results were compatible with those found in the 

literature, even when compared to the results of studies stratified by age range for onset 

of symptoms13. Patients with PD had a mean age of 65.09±12.5 years (32-88.9) and the 

VP 75.62±8.36. These results were similar to those found by Pagano et aI.13 with 

61.6+9.7 for PD and by Tzen et aI.15 with 70±7.5 for VP. We believe that these 

differences in age and gender between the Parkinsonism did not influence the 

differences obtained in the SPECT-TRODAT results because most studies with PET-CT 

and SPECT have not shown statistically significant differences between changes in DAT 
uptake concerning sex13 14 -2 32. Moreover, DAT/SPECT uptake rates in healthy patients 

are stable between 30-70 years of age, allowing someone around 70 years of age to 

have SPECT-TRODAT results similar to another 30-year-oId14. 

We found no correlation between the duration of disease and the severity of 

changes on SPECT-TRODAT scans in Parkinsonism. Differently, Fang et aI.2 and 

Benamer et al.’ demonstrated a strong correlation between the reduction in striatal 

radiotracer uptake and the duration of PD. Regarding the age of symptom onset, we found 

no correlation with SPECT TRODAT results in PD patients. Sasannezhad et aI. 2’ found 

no differences between patients with PD and those with early-onset PD. In both forms of 

presentation, there was a significant reduction in DAT uptake on the SPECT- TRODAT. 

In contrast, Pagano et aI.13 demonstrated that older age at onset was associated with a 

more severe motor and non-motor phenotype and more significant dopaminergic 

dysfunction on DaTSCAN. We presented a correlation of less reduced SPECT-TRODAT 

uptake and the lower the age of symptom onset in patients with DIP (rho = - 0.539, p = 

0.017) that had not been reported previously. 

A direct relationship was found between severity of DAT reduction in SPECT- 

TRODAT and motor changes, especially in SNP (rho = 0.258 and p = 0.005) and in PD 

group (rho = 0.204, p = 0.049). Most published studies confirm this correlation between 
severity in striatal DAT reduction and higher UPDRS-III and HY scale scores.’ 1113 14 -2 30 

Only patients with SP had normal SPECT-TRODAT scans. Yomtoob et aI. 10 were able 

to detail the main changes in 51 selected cases of DIP. In 36 patients (70.6%), 
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normal scans were found against only 15 (29.4%) with alterations on SPECT-TRODAT, 

but without specifying them. Those with more than two motor symptoms (tremor, rigidity, 

bradykinesia, or postural instability) were more likely to have altered scans (63.89% vs. 

93.33%, p=0.04). Most studies of SPECT-TRODAT in patients with PD correlate the 

imaging findings or worse side of the exam with the contralateral of the symptoms, or 

worse side of the patient, with results similar to ours, 73.18%.  ’’11,’13 14 In VP and DIP, we 

found a high correspondence between bilateral symptoms and bilateral findings of 

alterations in SPECT, a fact not discussed in papers already published 10 1112 15 31 33 34. However, 

we had SPECT results in all types of Parkinsonism that did not correspond to the patients’ 

clinical findings. When we used the correspondence of the alteration to clinical alterations 

as a criterion for a positive SPECT-TRODAT result, our SPECT- TRODAT accuracy and 

specificity rates for differentiating PD from other Parkinsonism were low. One of the first 

SPECT studies with a good number of patients analyzed was Catafau et aI.11. The authors 

demonstrated 100% sensitivity for patients with presynaptic Parkinsonism and 94% for 

others. However, the study differentiated only abnormal from regular scans. Weng et aI.32 

demonstrated 100% sensitivity and specificity in discriminating PD patients from healthy 

subjects. The study by Pitella 17 demonstrated that qualitative evaluation of SPECT-

TRODAT has a sensitivity of 90.91%, specificity of 91.3%, and accuracy of 92.54% for 

PD. 

Tzen et aI.15 compared patients with PD versus controls and VP and observed 

significant asymmetry in PD patients but not in VP patients (P<0.01). The patients in the 

VP group tended to have more excellent symmetry of the examinations. The authors 

concluded that ””Tc-TRODAT-1 SPECT was a reliable method to differentiate between 

VP and PD. Other authors have also demonstrated the usefulness of brain SPECT in 

differentiating between PD and VP1112 15 3134. The difference between   the correspondence 

of bilateral symptoms of the groups of SP and scans showing more significant symmetries 

than the group of SNP reflects the different pathophysiological mechanisms involved. In 

PD, the impairment from the beginning occurs asymmetrically, whereas, in DIP and VP, 

pathophysiologically different from PD, the impairment would occur symmetrically and 

homogeneously. In patients with DIP, it would be necessary to have a block of around 

80% of the presynaptic neurons starting at 40 years of age. 31 
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The changes observed in our study would have prognostic and therapeutic 

implications. A reasonable prognosis of recovery is expected in the DIP with normal 

SPECT-TRODAT after removing the causative agent. On the other hand, DIP with 

strongly asymmetric SPECT-TRODAT results may indicate latent PD and symptoms 

precipitated by the use of dopamine reuptake blocker drugs 36. In the VP group, an 

abnormal test result would indicate a trend toward a therapeutic response to 

dopaminergic agents even with a SPECT-TRODAT imaging pattern diverse from that 
found in SNP.20t  34 

NMS in PD and other forms of Parkinsonism are considered critical clinical 

biomarkers. We found some studies correlating SPECT-TRODAT with the presence of 

NMS.10 13 14 17 30 33 35 Rizzo & Plazzi35 observed a high incidence of reduced DAT uptake in patients 

with RSBD, suggesting that these patients should be followed longitudinally to check for 

conversion to PD. Despite the differences between groups, no correlations were 

demonstrated in the present study between the presence or absence of NMS and SPECT-

TRODAT results. An exception occurred for a correlation between the severity of the 

SPECT-TRODAT result and the presence of NMS in patients with DIP (rho = - 0.451, p = 

0.052), not previously described. 
The main limitation of our study is that it is a cross-sectional study and not a 

longitudinal study. We collected the result of a diagnostic conclusion after a few 

consultations and only one SPECT-TRODAT. We believe that this may stimulate other 

researchers to perform longitudinal studies seeking to clarify the correlation between the 

absence or presence of one or more NMS and severity in reducing DAT uptake in 

SPECT-TRODAT. Although perceptually compatible with other series, the small number 

of patients with some types of Parkinsonism may also have interfered with our analyses. 

We were able with our study to suggest that SPECT-TRODAT examination may 

be helpful in the diagnostic aid of Parkinsonism, especially in differentiating PD and SP. 

As corroborated by Tolosa et aI.31, the DaTSCAN SPECT follow-up examination can be 

an aid in establishing a diagnosis more quickly and more assertively. Some papers have 

already proven that the examination reduces diagnostic uncertainties. Most patients are 

satisfied to know that the test result is compatible with their symptoms. 37 
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In conclusion, in our study, SPECT - TRODAT-1 was important to corroborate a 

diagnostic hypothesis, mainly to differentiate some types of Parkinsonism. This study 

added new data to suggest using SPECT-TRODAT as an adjuvant test in diagnosing 

patients with Parkinsonism (especially of DIP and VP). The correlation changes found 

between NMS and age of symptom onset and severity on SPECT-TRODAT-1 

examination in patients with DIP suggest the need for future longitudinal studies in this 

group. 
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