
Universidade de São Paulo  

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

 

 

 

 

 

NATHÁLIA NOVARETTI 

 

 

 

 

Avaliação da prevalência de sintomas não motores em 

pacientes com distonias focais e segmentares idiopáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto 

2017 



 

NATHÁLIA NOVARETTI 

 

 

 

 

 

Avaliação da prevalência de sintomas não motores em pacientes 

com distonias focais e segmentares idiopáticas 

 

Versão corrigida. A versão original encontra-se 

disponível tanto na Biblioteca da Unidade que aloja 

o Programa, quanto na Biblioteca Digital de Teses 

e Dissertações da USP (BDTD). 

Dissertação apresentada à Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

para obtenção de título de Mestre em Ciências 

 

Área de Concentração: Neurologia 

 

Orientador: Prof. Dr. Vitor Tumas 

 

 

 

Ribeirão Preto 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(VERSO) 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Preparada pela Biblioteca da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

©reprodução autorizada pelo autor 

Novaretti, Nathália 
Avaliação da prevalência de sintomas não motores em pacientes 

com distonias focais e segmentares idiopáticas. / Nathália Novaretti. – 
Ribeirão Preto, 2017. 

Dissertação (Mestrado Profissional) – Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Programa de Neurologia. 

Orientador: Vitor Tumas. 
 
 
Descritores: 1. Distonia 2. Sintomas não motores  
 
 



Nome: Novaretti, Nathália  

Título: Avaliação da prevalência de sintomas não motores em pacientes com 

distonias focais e segmentares idiopáticas 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

para obtenção do título de Mestre em Ciências.  

 

 

 

 

 

 

Aprovado em:  

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

 

Prof. Dr.: ___________________________ Instituição: ___________________ 

Julgamento: ________________________ Assinatura: ___________________ 

 

 

Prof. Dr.: ___________________________ Instituição: ___________________ 

Julgamento: ________________________ Assinatura: ___________________ 

 

 

Prof. Dr.: ___________________________ Instituição: ___________________ 

Julgamento: ________________________ Assinatura: ___________________ 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 Aos pacientes e participantes que colaboraram com esse trabalho; sem eles 

essa dissertação seria impossível e irrelevante, 

Aos funcionários do Ambulatório de Toxina Botulínica que sempre foram 

compreensivos e solícitos durante a coleta de dados, 

 À Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e ao Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo pela 

oportunidade de realização do Mestrado Profissional, 

 Aos meus colegas de residência Ana Luíza e Torben, pelo companheirismo e 

pela ajuda incansável na coleta dos dados; sem vocês eu não teria conseguido, 

 Às minhas colegas e amigas de trabalho Ângela e Tâmara, pela grande ajuda 

na coleta dos dados dos últimos participantes, 

 Aos meus colegas de trabalho Daniel, Manuelina, Márcio Pena, Patrícia, Maria 

Paula, Bruno e Cássio por todo o apoio e auxílio que me deram quando precisei,  

 Ao meu mestre e mentor Vitor Tumas por todos os ensinamentos nessa 

caminhada, pela confiança na minha capacidade e por me deixar ser pássaro, 

 Aos meus pais, fonte inesgotável de inspiração e modelo profissional; obrigada 

por estarem sempre presentes, 

 À minha irmã Amanda, meus avós, familiares e amigos por confiarem tanto em 

mim; é mais fácil trabalhar sabendo-se tão amada quanto eu me sinto por vocês, 

 Ao meu amor Renato, pelo companheirismo e incentivo, por nunca me deixar 

desistir de meus sonhos e por me ajudar a sonhar cada dia mais. 

 

 

Muito obrigada! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não é segurando nas asas que se ajuda um pássaro a voar. O pássaro voa 

simplesmente porque o deixam ser pássaro. ” 

Mia Couto 

 

 



RESUMO 

 

NOVARETTI, N. Avaliação da prevalência de sintomas não motores em pacientes 

com distonias focais e segmentares idiopáticas. 2017. Dissertação de mestrado. 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2017. 

 

Distonia é o terceiro distúrbio do movimento mais comum. Caracteriza-se por 

contrações musculares sustentadas ou intermitentes que podem gerar posturas 

anormais. Nos últimos anos, muitos estudos tentaram relacionar a presença de 

sintomas não motores como parte da manifestação clínica dessa patologia; no 

entanto, os resultados ainda são controversos. Objetivo: Avaliar a prevalência de 

sintomas não motores em pacientes com distonia focal ou segmentar idiopática e seu 

impacto na qualidade de vida. Métodos: Foram avaliados 80 pacientes e 80 controles 

sem patologias neurológicas pareados para sexo, idade e anos de estudo. Os 

pacientes foram questionados quanto ao tempo e gravidade de doença. Dados 

demográficos, comorbidades e medicações em uso foram coletados de ambos os 

grupos. Os sintomas não motores foram avaliados por meio de escalas validadas para 

a população brasileira. Foram avaliados sintomas de depressão, ansiedade, fobia 

social, apatia, sonolência diurna, qualidade do sono, cognição e dor, assim como 

qualidade de vida. Resultados: 80 pacientes foram avaliados: 28 com diagnóstico de 

blefaroespasmo ou distonia de Meige, 28 com distonia cervical ou orocervical e 24 

com distonia de membro, em sua maioria, distonia tarefa-específica da escrita (cãibra 

do escrivão). Os pacientes apresentaram mais sintomas de depressão, ansiedade e 

apatia do que os controles, assim como uma pior qualidade do sono e mais queixas 

de dor. Ao avaliarmos pelo tipo de distonia, os pacientes com blefaroespasmo foram 

os mais sintomáticos com relação a esses sintomas. Qualidade de vida foi pior nos 

pacientes que nos controles. Conclusões: Pacientes com distonia, principalmente 

com blefaroespasmo, apresentaram maior prevalência de sintomas de depressão, de 

ansiedade, de apatia, pior qualidade do sono e dor. Esses sintomas causaram impacto 

negativo na qualidade de vida desses pacientes.  

Palavras-chave: Distonia. Sintomas não motores.  



ABSTRACT 

 

NOVARETTI, N. The prevalence of non-motor symptoms in patients with 

idiopathic focal and segmental dystonia. 2017. Dissertação de mestrado. 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2017. 

 

Dystonia is the third most common movement disorder. It´s characterized by sustained 

or intermittent muscle contractions causing abnormal postures. In recent years many 

studies have sought to relate the presence of non-motor symptoms as part of clinical 

manifestation of this disease, however, results are still controversial. Objective: To 

assess prevalence of non-motor symptoms in patients with idiopathic focal or 

segmental dystonia and its impact in life quality. Methods: We evaluated 80 patients 

and 80 healthy controls matched for sex, age and years of schooling. Questions about 

the time at onset and severity of illness were asked to patients. Clinical and 

demographic data were noted in both groups. Non-motor symptoms were assessed 

using validated scales for Brazilian population. We assessed symptoms of depression, 

anxiety, social phobia, apathy, daytime sleepiness, sleep quality, cognition and pain, 

as well as quality of life. Results: We evaluated 80 patients: 28 with blepharospasm 

or Meige syndrome, 28 with cervical or orocervical dystonia and 24 with limb dystonia, 

mostly with specific writing task dystonia (writer´s cramp). Patients had more 

symptoms of depression, anxiety and apathy than controls, as well as worse quality of 

sleep and more pain complaints. Analysing by type of dystonia, patients with 

blepharospasm were the most symptomatic group in relation to these symptoms. 

Quality of life was worse in dystonic patients. Conclusions: Patients with dystonia, 

mainly those with blepharospasm, had a higher prevalence of symptoms of 

depression, anxiety, apathy, worse quality of sleep and pain. These symptoms had a 

negative impact on these patients' quality of life. 

Keywords: Dystonia. Non-motor symptoms. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Distonia é um distúrbio do movimento caracterizado por contrações musculares 

sustentadas ou intermitentes que geram movimentos e/ou posturas anormais, 

geralmente repetitivos (1). A classificação clínica das distonias está baseada em cinco 

características principais: idade de início, distribuição corporal, padrão temporal, 

coexistência com outros distúrbios do movimento ou coexistência com outras 

manifestações neurológicas (1–4). 

Quando apenas uma parte do corpo é afetada, essa condição é descrita como 

distonia focal. A distonia focal é a forma mais frequente de distonia em adultos e sua 

fisiopatologia está provavelmente relacionada com estruturas dos gânglios da base e 

suas conexões com áreas corticais frontais (5).  

Distonia cervical (DC), blefaroespasmo (BE) e cãibra do escrivão (CE) são as 

formas mais comuns de distonia focal, normalmente com início na quinta década de 

vida (6). Estudos epidemiológicos indicam que, dentre as distonias focais, o BE e a 

DC são mais frequentes do que as distonias de membro (DM) e laríngea (DL) (7). 

Além disso, os sintomas distônicos aparecem mais cedo em pacientes com distonia 

de membro superior e cervical do que em distonias de face (8). As distonias 

craniocervicais são mais comuns em mulheres e a CE é mais comum em homens (9). 

As síndromes distônicas focais isoladas de início no adulto são geralmente 

esporádicas, sem causa identificável, raramente progredindo para distonia 

generalizada, mas podem se estender para as regiões corporais contíguas. 

O envolvimento de duas ou mais regiões contíguas é descrito como distonia 

segmentar (10). Enquanto mais da metade dos pacientes com BE evoluem para 

distonia segmentar após 5 anos de doença, somente 12-35% dos pacientes com DC 

e 13% dos pacientes com DM tem áreas contíguas afetadas após esse período (11). 

Por muito tempo as distonias focais foram consideradas doenças somente 

motoras e os sintomas psiquiátricos eram vistos como sintomas reacionais à 

desfiguração e à má qualidade de vida causadas pela doença. No entanto, após uma 

publicação de M Ron (12), uma mudança conceitual ocorreu na última década; alguns 

sintomas psiquiátricos associados às distonias focais idiopáticas passaram a ser 
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vistos como sintomas que possivelmente dividiriam os mesmos mecanismos 

neurobiológicos responsáveis pelos movimentos anormais. 

 

1.1 Sintomas psiquiátricos 

Tanto alguns transtornos psiquiátricos quanto as distonias envolvem 

disfunções nos circuitos cortico-límbico-estriatais.  

Alguns trabalhos com pequeno número de pacientes foram realizados até 2009 

e a maioria desses avaliou a associação de depressão e ansiedade com distonias 

focais idiopáticas mostrando uma maior prevalência pré e pós mórbida desses 

transtornos nos pacientes avaliados (13–16). 

Ainda é incerto se a depressão e a ansiedade são secundárias à sintomatologia 

motora em si ou se são alterações primárias da doença, pois alguns trabalhos 

mostraram associação desses transtornos psiquiátricos com a gravidade da 

manifestação motora e outros não (14,17,18).  

Fobia social em distonia é habitualmente considerada uma comorbidade; em 

um estudo com 116 pacientes com DC, foi demonstrado que mais de 50% dos 

pacientes preencheram critérios para fobia social (14). A prevalência de transtorno 

obsessivo compulsivo (TOC) já foi descrita como significativamente maior em 

pacientes com distonias focais, principalmente na DC (19).  

A prevalência de apatia, condição psicológica cujo sintoma principal é a 

redução de motivação (20), foi avaliada em um estudo de 2012 que comparou a 

prevalência desta em pacientes com doença de Parkinson, tremor essencial e distonia 

comparados com controles normais. Neste estudo, foram observados mais sintomas 

de apatia em todos os pacientes em comparação com controles, com valores maiores 

nos pacientes com doença de Parkinson (21). 

Nos últimos anos, 3 grandes estudos casos-controles investigaram a relação 

de sintomas psiquiátricos com as distonias focais, mas com metodologias diferentes 

e resultados distintos.  

Em 2010, Fabbrini e colaboradores avaliaram a frequência e tipos de distúrbios 

psiquiátricos em 89 pacientes consecutivos com distonias focais idiopáticas (BE, DC, 

DM e DL) comparados com 62 indivíduos controles saudáveis e com 26 pacientes 

com espasmo hemifacial (EHF). Foi observado um aumento da frequência de 

depressão em comparação a controles normais apenas nos pacientes com BE e DC, 
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e mesma frequência de depressão entre pacientes com BE e com EHF. Dentre os 

com sintomas psiquiátricos, 35 dos 51 pacientes iniciaram o quadro psiquiátrico antes 

do distúrbio de movimento. Foi observada frequência semelhante de transtorno de 

ansiedade generalizada (TAG) e TOC entre os grupos (22).  

Barahona-Corrêa e seu grupo publicaram, em 2011, um estudo investigando a 

prevalência de TOC em 45 pacientes com distonias focais (BE, DC e CE), versus 30 

controles saudáveis versus 46 pacientes com patologias que afetam áreas 

semelhantes às das distonias (EHF, espondilartropatia cervical e síndrome do túnel 

do carpo). Como resultado, observou-se um maior escore de sintomas de TOC nos 

pacientes com distonia do que em ambos os grupos controles. Não foi observada 

diferença na prevalência de sintomas depressivos e de ansiedade entre os grupos, 

apesar de terem sido os transtornos psiquiátricos mais frequentes nessa população 

(23). 

O estudo mais recente, de 2014, avaliou 103 pacientes (80% DC, 12% BE, 3% 

síndrome de Meige e 5% distonia craniocervical) comparados com 78 pacientes com 

EHF e com 93 controles saudáveis. Em relação aos controles saudáveis, o grupo com 

distonia apresentou maiores escores de TOC, TAG e depressão; no entanto, 

pacientes com EHF apresentaram escores intermediários entre o grupo de pacientes 

com distonia e o grupo de controles saudáveis (24). 

 

1.2 Distúrbios do sono 

A etiologia das anormalidades do sono dos pacientes com distonia pode ser 

primária, causada pela própria distonia, ou secundária, causada pela dor e pelo uso 

de medicações. 

Estudos mais antigos de polissonografia em pacientes com distonia focal 

apresentaram resultados controversos; alguns demonstrando alterações na 

arquitetura do sono, outros demonstrando uma organização do sono normal (25–27). 

Nos últimos 5 anos, foram publicados apenas 5 estudos que avaliaram 

sonolência excessiva diurna e a qualidade do sono em distonias focais (28). Somente 

um estudo que utilizou a Escala de Sonolência de Epworth (Epworth sleepiness scale 

– ESS) mostrou aumento da queixa de sonolência excessiva diurna em pacientes com 

DC. Não houve diferença na média dos escores da ESS entre os pacientes com DC 
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e o grupo controle. Uma das causas da sonolência excessiva diurna no grupo com DC 

foi o uso de anticolinérgicos (29). 

A qualidade do sono foi avaliada por meio da escala Índice de Qualidade de 

Sono de Pittsburgh (Pittsburgh Sleep Quality Index – PSQI) nos demais estudos; foi 

constatada pior qualidade do sono em pacientes com BE e DC do que em controles 

(30–32). Sintomas depressivos foram relacionados com pior qualidade do sono em 

pacientes com DC (30). A gravidade dos sintomas motores, sua melhora após 

aplicação de toxina e a presença de dor não influenciaram no escore do PSQI (32,33). 

Um estudo que avaliou 102 pacientes com DC por meio de um questionário de 

sintomas não motores concluiu que 59,8% dos pacientes se queixavam de insônia 

inicial e de manutenção e que 40,2% deles se queixavam de falta de sono reparador 

(34). 

 

1.3 Dor 

Dor é uma das queixas mais comuns e incapacitantes em muitos pacientes com 

distonia, ocorrendo em até 70% dos pacientes com DC e em até 30% na DM (35,36). 

Sintomas sensoriais leves, como “sensação de areia” nos olhos, fotofobia e 

desconforto cervical podem ocorrer meses antes do desenvolvimento da distonia (37). 

Alguns pacientes podem interpretar os movimentos distônicos como uma tentativa de 

diminuir este desconforto (5,38).  

Uma hipótese que explica porque a dor é tão prevalente na distonia é a redução 

do limiar de dor nesses pacientes. Verificaram-se, em um pequeno estudo com 

pacientes com DC, limiares de dor-pressão duas vezes mais baixos do que em 

controles (27).  

O "truque sensorial" indica envolvimento de uma via de entrada sensorial 

aferente na distonia. Pode ser observado em até 70% dos pacientes com DC e em 

percentuais inferiores em outras formas de distonia focal (39,40). Outro mecanismo 

potencial para a dor excessiva é alteração no sistema somatosenssorial (41). 

 

1.4 Cognição 

Há evidência de pouca ou nenhuma alteração de funções cognitivas em 

distonia focal e segmentar idiopática. Alguns estudos demonstraram alterações 
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cognitivas sutis, como prejuízo em planejamento motor complexo, memória de 

trabalho visuoespacial, déficit de atenção e fluência categórica. No entanto, essas 

alterações podem estar relacionadas com os efeitos de distração dos movimentos 

anormais, da dor ou do uso de medicações anticolinérgicas (42–45). 

Já foi descrito déficit cognitivo em função executiva e atenção em pacientes 

com distonia focal ao utilizar a Bateria Automática Neuropsicológica de Cambridge 

(46), mas não em outros testes neuropsicológicos (42).   

 

Em conclusão, a relação entre os sintomas não motores com as distonias focais 

continua controversa, com alguns estudos apontando para uma fisiopatologia comum, 

enquanto outros, para uma relação de comorbidade. 

O único estudo brasileiro publicado até o momento (pôster no congresso 20th 

International Congress of Parkinson´s Disease and Movement Disorders em 2016) 

que avaliou a presença de sintomas não motores em pacientes com distonia focal 

demonstrou uma alta prevalência desses sintomas nos pacientes, principalmente 

ansiedade, distúrbios do sono, dor e queixas cognitivas (47). No entanto, o estudo 

utilizou um questionário não validado de 31 itens que considerava presente o sintoma 

auto reportado pelo paciente se ocorresse pelo menos 3 vezes no último mês. 

A alta prevalência desses sintomas nas distonias focais e seu impacto na 

qualidade de vida desses pacientes (48–50) indicam a importância da investigação da 

relação entre sintomas não motores e distonias para melhor entendimento de sua 

fisiopatologia e planejamento de tratamentos específicos visando esses sintomas. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Geral 

 Avaliar a prevalência de sintomas não motores, tais como sintomas 

psiquiátricos, sonolência excessiva diurna, qualidade do sono e dor em 

uma amostra de pacientes adultos com distonias focais e segmentares 

idiopáticas comparada com controles sem distonia.  

 

2.2 Específicos 

 Avaliar a correlação entre a gravidade da distonia e a presença de 

sintomas não motores, 

 Avaliar o impacto na qualidade de vida dos pacientes com distonia focal 

idiopática, 

 Avaliar a relação de distúrbios do sono com sintomas depressivos, 

sintomas de ansiedade, sintomas de apatia, dor e uso de medicações. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

Estudo observacional, analítico, transversal, caso-controle, em um único centro 

terciário de atendimento a pacientes com distúrbios do movimento realizado na cidade 

de Ribeirão Preto, SP. Esse estudo faz parte de um estudo maior para investigação 

em distonias denominado “Rede Brasileira para o Estudo de Distonias”. 

 

3.1 População 

Foram avaliados 80 pacientes consecutivos que concordaram em participar do 

estudo, entre maio de 2015 e fevereiro de 2016, que faziam seguimento nos 

Ambulatórios de Distúrbios do Movimento e de Toxina Botulínica do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

com o diagnóstico de distonia focal ou segmentar idiopática. Controles pareados para 

sexo, idade e anos de estudo foram avaliados para comparação. Todos os pacientes 

e controles assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.  

Todos os pacientes eram adultos (> 18 anos), já possuíam o diagnóstico de 

distonia focal ou segmentar idiopática realizado por um neurologista especialista em 

distúrbios do movimento segundo o novo consenso de classificação de distonia 

publicado em 2013 (1) e faziam seguimento no ambulatório de Distúrbios do 

Movimento e/ou de Toxina Botulínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.  

Todos os participantes controles eram adultos (> 18 anos), não possuíam 

diagnóstico de nenhuma doença neurológica, eram acompanhantes de pacientes em 

consulta ambulatorial ou funcionários do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

Foram excluídos pacientes e participantes com possível demência 

(considerado valor no Mini Exame do Estado Mental menor do que 2 desvios padrão 

da média populacional para escolaridade) e que não responderam todas as perguntas 

e escalas. 

Informações demográficas, incluindo idade, gênero, anos de estudo, 

comorbidades e medicações em uso foram obtidas tanto dos pacientes quanto dos 

controles. Informações adicionais obtidas dos pacientes com distonia foram duração 
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da doença e data da última aplicação de toxina botulínica, presença ou não de truque 

sensorial e impacto da distonia na atividade laboral. Todos os pacientes que recebiam 

aplicação de toxina botulínica (n=74) foram avaliados após pelo menos 13 semanas 

da última aplicação de toxina botulínica. 

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preta da Universidade de São Paulo como parte 

do estudo “Rede Brasileira para o Estudo de Distonias” no registro 12736/2011. 
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3.2 Instrumentos de avaliação utilizados 

 

3.2.1 Escalas de avaliação motora nas distonias 

- Fahn-Marsden Dystonia Rating Scale (FMDRS): primeira escala para 

avaliação clínica das distonias, amplamente utilizada, principalmente para distonias 

generalizadas. Recomendada pela Movement Disorder Society, não validada para o 

português, foi utilizada uma versão traduzida (51). 

- Jankovic Rating Scale e Blepharospasm Disability Index: escalas para 

avaliação de BE, recomendadas pela Movement Disorder Society, não validadas para 

o português, foi utilizada uma versão traduzida (52). Avalia tanto a gravidade dos 

sintomas motores quando o seu impacto funcional. 

- Tsui Rating Scale: composta de quatro itens que têm por objetivo 

mensurar exclusivamente os movimentos distônicos na DC, sem avaliação do impacto 

da distonia sobre a qualidade de vida. Não validada para o português, foi utilizada 

uma versão traduzida (53). 

- Writer’s Cramp Rating Scale e The Arm Dystonia Disability Scale: 

escalas geralmente utilizadas para avaliar eficácia terapêutica de tratamentos; a 

primeira é designada para quantificar as manifestações dos sintomas distônicos 

durante a escrita e a segunda contém itens que quantificam o prejuízo do controle 

motor manual. Ambas não são validadas para o português, foram utilizadas versões 

traduzidas (54,55). 

 

3.2.2 Escalas de avaliação de sintomas não motores nas distonias 

- Mini Exame do Estado Mental – Mini Mental State Examination 

(MMSE): escala publicada em 1974 como um método rápido para avaliação cognitiva 

(56). Trata-se de um instrumento amplamente utilizado, constituído de 11 questões e 

pontuação máxima de 30. Sua interpretação é dependente da escolaridade. Foi 

validado para a população brasileira em 1994 (57). 

- Inventários de Depressão – Beck Depression Inventary (BDI) – e de 

Ansiedade de Beck – Beck Anxiety Inventary (BAI): o Inventário de Depressão de Beck 

(58) determina níveis reportados de sintomas depressivos e o Inventário de Ansiedade 

de Beck (59) avalia a gravidade de sintomas de ansiedade. Ambos são questionários 



21 
 

de 21 questões, de múltipla escolha, autoaplicáveis, graduados de 0 a 3 e com escore 

máximo de 63. Para o BDI, escores de 12 a 19 sugerem depressão leve, de 20 a 35 

sugerem depressão moderada e ≥ 36, depressão grave; para o BAI, um escore de 11 

a 19 indica ansiedade leve, de 20 a 30, ansiedade moderada, e ≥ 31 indica ansiedade 

grave. Ambas as escalas foram validadas para a população brasileira (60,61). 

- Escala de Apatia – Apathy Scale (AS): para o presente estudo, foi 

utilizada a Escala de Apatia (62), que é uma versão abreviada da escala de apatia 

desenhada por Robert Marin (63). Nessa escala, cada pergunta é lida pelo 

examinador ou pelo próprio paciente e ao paciente são fornecidas quatro possíveis 

respostas: "Nem um pouco", "ligeiramente", "alguma" ou "muito". Pontuações variam 

de 0 a 42; escores mais altos indicam apatia mais grave. Utilizando-se como nota de 

corte a pontuação de 14, há uma sensibilidade de 66% e especificidade de 100%. A 

versão de cuidador foi validada para a população brasileira em 2009 (64). Aplicada 

uma versão para autoaplicação. 

- Inventário de Fobia Social – Social Phobia Inventory (SPIN): 

constituída por perguntas que avaliam o medo, a evitação e o desconforto fisiológico 

(65) associados a situações sociais. Cada um dos 17 itens é avaliado numa escala de 

0 a 4: nada, um pouco, moderadamente, bastante e extremamente; quanto maior a 

pontuação, maior os sintomas de fobia social. A pontuação total da escala varia, 

portanto, de 0 a 68. Utilizando-se como nota de corte o valor de 19, há uma acurácia 

de 79% para classificar sujeitos em portadores de fobia social. A validação 

transcultural para o português do Brasil foi publicada em 2009 (66). 

- Escala de Sonolência de Epworth – Epworth Sleepiness Scale 

(ESS): é um questionário autoaplicável que avalia a percepção da pessoa quanto à 

probabilidade de cochilar em determinadas situações (67). Valores acima de 10 foram 

considerados anormais. É validada para a população brasileira (68). 

- Index de Qualidade de Sono de Pittsburgh – Pittsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI): é uma escala que avalia 7 domínios do sono (eficiência, latência 

e duração do sono, eficiência habitual do sono, distúrbios do sono, uso de medicações 

para dormir e disfunção diurna). Escores maiores do que 5 sugerem uma qualidade 

de sono ruim (69). Escala validada para a população brasileira (70). 

- Questionário de Dor (QUESTDOR): foi avaliada a presença de dor 

nos últimos 3 meses, utilizando-se algumas questões do Inventário Breve de Dor (71) 
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(desenho para marcação de local de dor) e a escala visual numérica (EVN) de 0 (sem 

dor) a 10 (pior dor imaginável) de intensidade de dor média. Outros dados como 

frequência e tempo de dor foram questionados. 

- Escala de Avaliação de Qualidade de Vida da Organização Mundial 

da Saúde – World Health Organization Instrument to Evaluate Quality of Life 

(WHOQOL-brief): este instrumento criado pela OMS (72) é uma versão abreviada e 

mais rápida do questionário de qualidade de vida WHOQOL-100. Consta de 26 

questões divididas em quatro domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio 

ambiente. O cálculo dos domínios baseia-se na média dos itens incluídos em cada 

domínio; quanto maior a porcentagem, melhor a qualidade de vida. Versão em 

português validada pela Universidade de São Paulo em 2000 (73).  

 

3.3 Descrição da ordem de administração dos instrumentos 

Os pacientes foram avaliados no dia de sua consulta no ambulatório para 

aplicação de toxina botulínica ou no ambulatório de distúrbios do movimento, em uma 

ou duas entrevistas. Primeiramente, o paciente era avaliado clinicamente quanto às 

manifestações motoras utilizando-se a escala FMDRS e a escala específica para sua 

distonia. Após, eram questionados os dados clínicos e demográficos e aplicada a 

escala do MMSE. 

Os participantes controles foram avaliados em uma entrevista durante a espera 

da consulta do paciente que acompanhavam ou durante o período de trabalho no 

Hospital. Primeiramente eram anotados dados demográficos e aplicada a escala do 

MMSE. 

Se o paciente ou participante controle possuísse escolaridade alta, não 

apresentasse dificuldades de leitura ou escrita, as escalas de sintomas não motores 

eram fornecidas para autoaplicação. Após, um examinador avaliava se todas as 

perguntas haviam sido respondidas ou se havia alguma dúvida. 

Se o paciente ou participante controle possuísse baixa escolaridade, 

dificuldade de leitura ou de escrita, um examinador treinado aplicava as escalas de 

sintomas não motores nesses pacientes. 

 



23 
 

3.4 Análise dos dados 

Os dados foram analisados utilizando-se o software estatístico SPSS 17.0. Foi 

realizada uma análise descritiva dos dados clínicos de pacientes e participantes 

controles. Para comparação entre os grupos de variáveis numéricas, utilizou-se o 

método da Análise de Variância Fatorial (ANOVA). Quando houve diferença 

significativa, realizou-se o teste post-hoc de Bonferroni. Quando necessário corrigir ou 

ajustar as comparações para alguma variável numérica, utilizou-se Análise de Co-

variância (ANCOVA). Para avaliação de mais de uma variável dependente numérica, 

utilizou-se o método de Análise de Variância Multivariada (MANOVA). Para variáveis 

categóricas, foram utilizados o teste exato do Qui-quadrado e estimativas de odds 

ratio através da regressão logística binária. Adotou-se como nível de significância p ≤ 

0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

 

Foram avaliados 80 pacientes em seguimento no ambulatório terciário de 

aplicação de toxina botulínica e/ou de distúrbios do movimento do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

com diagnóstico de distonia focal ou segmentar idiopática e 80 indivíduos controles 

sem patologias neurológicas. 

Desses 80 pacientes:  

 28 pacientes (35%) tinham diagnóstico de BE, sendo que 5 desses 

pacientes com diagnóstico de distonia segmentar (síndrome de Meige);  

 28 pacientes (35%) tinham diagnóstico de DC, sendo que 5 desses 

pacientes com diagnóstico de distonia segmentar orocervical, e  

 24 pacientes (30%) tinham diagnóstico de DM, sendo que 22 desses 

pacientes tinham o diagnóstico de CE, 1 paciente apresentava distonia 

focal de membro superior direito e 1 paciente apresentava distonia focal 

de membro inferior esquerdo. 

Os pacientes possuíam diagnóstico de distonia focal em média há 10-15 anos, 

sem diferença significativa entre os grupos. A idade de início dos sintomas foi maior 

nos pacientes com BE, assim como a idade atual (p<0,001) (tabela 1). 

Com relação à gravidade dos sintomas, segundo o escore da escala FMDRS 

os pacientes com BE e DC apresentaram valores médios semelhantes; enquanto os 

pacientes com DM apresentaram valores inferiores, demonstrando, por essa escala, 

sintomas de menor gravidade (tabela 1). 

Utilizando-se as escalas específicas para cada distonia, os pacientes com BE 

apresentaram na escala Jankovic Rating Scale valores médios de 5 ± 1,84 e na escala 

de incapacidade Blepharospasm Disability Index valores médios de 8,2 ± 3,75. Os 

pacientes com DC apresentaram valores médios na Tsui Rating Scale de 7,7 ± 3,75. 

Dos pacientes com DM, aqueles com CE (n=22), apresentaram valores médios na 

escala Writer’s Cramp Rating Scale no escore da escrita de 6,3 ± 2,86, sendo que 

36,3% deles apresentavam velocidade de escrita normal, 40,9% leve lentificação na 

escrita e 22,7% acentuada lentificação na escrita. Na escala The Arm Dystonia 
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Disability Scale, realizada para todos os pacientes com DM de membro superior 

(n=23), somente 2 pacientes (8,6%) não se queixavam de dificuldades, 4 pacientes 

(17,4%) eram conscientes da presença do movimento na maior parte do tempo e o 

restante deles, 74%, relatava algum grau de incapacidade pela distonia, com média 

de 65% de incapacidade (=0,65; DP=0,20). 

 

Tabela 1: Características clínicas dos pacientes com distonia focal ou segmentar 
idiopática 
Distonia predominante BE DC DM p 

     

Número de pacientes 28 28 24  

- distonia segmentar 5 5 0  

- distonia tarefa-específica 0 0 22  

Sexo (M/F) 23/5 20/8 8/16* 0,018 

 Média (Desvio Padrão)  

Idade atual (anos) 66,7 (9,06)* 57,0 (13,15) 51,7 (16,07) 0,000 

Tempo de doença (anos) 10,8 (4,7) 15,2 (12,5) 12,6 (10,3) 0,243 

Idade de início dos sintomas 
(anos) 

55,5 (8,3)* 41,8 (11,4) 39,1 (13,9) 0,000 

Escore na escala motora 

- FMDRS 6,5 (3,5) 6,0 (2,6) 3,9 (3,2)* 0,013 

- Jankovic Rating Scale 5 (1,84) - -  

- Blepharospasm Disability 
Index 

8,2 (3,75) - -  

- Tsui Rating Scale - 7,7 (3,75) -  

- Writer’s Cramp Rating Scale - - 6,3 (2,86)  

 Número (Porcentagem)  

Afastado do trabalho pela 
distonia 

3 (10,7) 6 (21,4) 4 (16,7) 0,563 

Apresenta truque sensitivo 6 (21,4) 19 (67,8)* 4 (16,7) 0,000 

Em uso de anticolinérgico 0 3 (10,7) 2 (8,3) 0,262 

ANOVA e Qui-quadrado. *p≤0,05, indica que os valores foram diferentes dos demais grupos. 
BE=Blefaroespasmo, DC=Distonia Cervical, DM=Distonia de Membro, FMDRS=Fahn-Marsden 
Dystonia Rating Scale.  

 

 

A distonia foi a causa de afastamento do trabalho de 10,7% dos pacientes com 

BE, 21,4% dos pacientes com DC e 16,7% dos pacientes com DM (p=0,563). Com 

relação à presença de truque sensitivo, mais da metade (67,8%) dos pacientes com 

DC relatavam presença de truque sensitivo, enquanto apenas uma minoria dos 
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pacientes com BE (21,4%) e com DM (16,7%) referiram presença de tal fenômeno 

(p<0,001). Somente 3 pacientes com DC e 2 pacientes com DM estavam em uso de 

anticolinérgico, nenhum paciente com BE fazia uso dessa medicação. 

  

4.1 Análise estatística pacientes com distonia versus controles 

Comparando-se os dados demográficos (sexo, idade, anos de estudo, estado 

civil e profissão) dos pacientes distônicos agrupados em um grupo comum com os 

dados dos controles, não houve diferença significativa entre os grupos (tabela 2). 

Houve diferença significativa somente no número de indivíduos em uso de 

antidepressivos, seu uso foi maior em pacientes do que em controles (p=0,038). 

 

Tabela 2: Características demográficas dos pacientes com distonia focal ou 
segmentar idiopática e dos participantes controles 
 Pacientes Controles p 

Número 80 80  

Média (Desvio Padrão) 

Idade (anos) 58,80 (14,17) 56,53 (13,37) 0,298 

Anos de estudo 9,04 (6,14) 9,56 (4,85) 0,550 

Número (Porcentagem) 

Sexo feminino 51 (63,8%) 51 (63,8%)  

Estado civil: 

-Solteiro 14 (17,5%) 12 (15,0%) 

0,792 
-Casado 52 (65,0%) 53 (66,3%) 

-Divorciado 6 (7,5%) 4 (5,0%) 

-Viúvo 8 (10,0%) 11 (13,8%) 

Profissão ativa 30 (37,5%) 40 (50,0%) 0,111 

Medicações: 

-Benzodiazepínicos 15 (18,75%) 9 (11,25%) 0,184 

-Antidepressivos 19 (23,75%)* 9 (11,25%) 0,038 
ANOVA e Qui-quadrado. *p≤0,05, indica valores maiores que os controles. 

 

 

Comparando a média dos valores totais do MMSE, dos BDI e BAI, da AS, do 

SPIN, da ESS e do PSQI dos dois grupos, os pacientes apresentaram valores 

significativamente maiores que os controles nas escalas: BDI, BAI, AS e PSQI. Não 

houve diferença entre os grupos nos valores do MMSE, SPIN e ESS (tabela 3). 
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Tabela 3: Valores dos escores das escalas de sintomas não motores dos pacientes 
com distonia focal ou segmentar idiopática e dos participantes controles 

Média (Desvio Padrão) 

 Pacientes Controles p 

MMSE 25,90 (3,16) 26,55 (2,93) 0,180 

BDI 12,64 (10,83)* 9,05 (7,32) 0,015 

BAI 10,40 (9,22)* 6,33 (8,86) 0,005 

AS 13,89 (8,37)* 10,08 (6,62) 0,002 

SPIN 17,98 (13,63) 14,33 (12,02) 0,074 

ESS 7,89 (4,72) 8,85 (4,82) 0,204 

PSQI 7,51 (4,18)* 5,91 (4,17) 0,017 
ANOVA, *p≤0,05, indica valores maiores que os controles. MMSE=Mini Exame do Estado Mental, 
BDI=Inventário de Depressão de Beck, BAI=Inventário de Ansiedade de Beck, AS=Escala de Apatia, 
SPIN=Inventário de Fobia Social, ESS=Escala de Sonolência de Epworth, PSQI=Index de Qualidade 
de Sono de Pittsburgh. 

 

 

Como as escalas utilizadas possuem uma nota de corte validada quanto a 

presença ou não do sintoma investigado, foi realizada uma análise categórica entre 

os grupos com relação à diferença entre eles considerando-se a nota de corte de cada 

teste. 

Com relação aos sintomas depressivos, os pacientes apresentaram mais que 

o dobro de risco de apresentar qualquer sintoma depressivo do que os controles 

(p=0,004; OR=2,58; IC=1,32-5,04). Os controles apresentaram número maior de 

pessoas sem sintomas depressivos (BDI<12), enquanto os pacientes apresentaram 

um maior número de casos com sintomas depressivos moderados e graves (BDI≥20) 

(p=0,024; teste de Qui-quadrado). Não houve diferença no número de pessoas com 

sintomas depressivos leves entre os grupos (gráfico 1). 
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Gráfico 1: Número de pacientes com distonia focal ou segmentar idiopática e de participantes 
controles com e sem sintomas depressivos avaliados pelo BDI=Inventário de Depressão de 
Beck. BDI<12=sem sintomas depressivos, BDI≥12=com sintomas depressivos (12 a 
19=depressão leve, 20 a 35=depressão moderada e >35=depressão grave). *p≤0,005, indica 
pacientes com maior número de indivíduos com depressão e com depressão moderada e 
grave. 

  

 

Os pacientes apresentaram maior chance de terem qualquer sintoma de 

ansiedade em relação aos controles (p=0,001; OR=3,58; IC=1,67-7,67). Com relação 

à gravidade, apresentaram mais sintomas leves e moderados de ansiedade no BAI 

do que os controles, enquanto mais controles não apresentaram qualquer sintoma de 

ansiedade (p=0,006). Não houve diferença entre os grupos para sintomas ansiosos 

graves (gráfico 2). 
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Gráfico 2: Número de pacientes com distonia focal ou segmentar idiopática e de participantes 
controles com e sem sintomas de ansiedade avaliados pelo BAI=Inventário de Ansiedade de 
Beck. BAI<11=sem sintomas ansiosos, BAI≥11=com sintomas ansiosos (11 a 19=ansiedade 
leve, 20 a 30=ansiedade moderada e >30=ansiedade grave). *p≤0,005, indica pacientes com 
maior número de indivíduos com ansiedade e com ansiedade leve e moderada. 

 

 

Houve um maior número de pacientes com sintomas de apatia (EAPAT>14), 

com um risco quase 3 vezes maior dos pacientes apresentarem apatia em relação 

aos controles (p=0,002; OR=2,96; IC=1,49-5,87) (gráfico 3).  

 

 

Gráfico 3: Número de pacientes com distonia focal ou segmentar idiopática e de participantes 
controles com e sem sintomas de apatia avaliados pela AS=Escala de Apatia. AS≤14=sem 
sintomas de apatia, AS>14=com sintomas de apatia. *p≤0,005, indica pacientes com maior 
número de indivíduos com apatia. 
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Não houve diferença na presença ou não de sintomas de fobia social entre os 

grupos, avaliado pelo SPIN, utilizando-se como nota de corte a pontuação de 19 

(p=0,235). 

Utilizando-se a nota de corte de 10 na ESS e de 5 na PSQI, não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos na sonolência excessiva diurna 

(p=0,316). Porém, os pacientes com distonia continuaram a apresentar sono de pior 

qualidade comparado os controles (p=0,007; OR=2,37; IC=1,25-4,47) (gráfico 4).   

 

Gráfico 4: Avaliação do sono de pacientes com distonia focal ou segmentar idiopática e de 
participantes controles pela ESS=Escala de Sonolência de Epworth, considerado valores 
acima de 10, e pelo PSQI=Index de Sonolência de Pittsburgh, considerando escores maiores 
do que 5 como uma qualidade de sono ruim. *p≤0,005, indica pacientes com maior número 
de indivíduos com sono de qualidade ruim.   

 

 

Comparando-se a queixa de dor nos últimos 3 meses entre pacientes e 

controles, foi observado que os pacientes se queixavam significativamente mais de 

dor do que os controles e apresentavam um risco 4 vezes maior de apresentar dor do 

que os controles (p=0,001; OR=4; IC=1,98-8,06) (gráfico 5). 

Após regressão logística para influência das variáveis BDI, BAI e AS na 

presença de dor, os pacientes mantiveram 2,5 vezes mais chance de queixarem-se 

de dor do que os controles (p=0,019; OR=2,58; IC=1,16-5,71). Houver influência 

significativa do BAI na queixa de dor, cada ponto a mais no BAI aumentou 18% a 

chance de ter dor (p=0,001; OR=1,18; IC=1,06-1,30). Não houve influência das 

variáveis BDI (p=0,591) e AS (p=0,221). 
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Gráfico 5: Número de pacientes com distonia focal ou segmentar idiopática e de participantes 
controles com queixas de dor nos últimos 3 meses. *p≤0,05, indica pacientes com frequência 
significativamente maior de sintomas de dor. 

 

 

Após análise multivariada para avaliação da influência das variáveis dor, uso 

de antidepressivos, BDI, BAI e AS no PSQI; houve influência significativa no PSQI das 

variáveis BDI (p=0,004) e BAI (p<0,001). Não houve influência das variáveis dor 

(p=0,485), uso de antidepressivos (p=0,730), AS (p=0,974) ou grupo (p=0,628). 

Os controles apresentaram valores médios maiores em relação aos dos 

pacientes no WHOQOL-brief total, físico e psicológico, demonstrando uma pior 

qualidade de vida dos pacientes em relação aos controles nesses domínios (tabela 4). 

 

Tabela 4: Valores médios dos escores de qualidade de vida dos pacientes com 
distonia focal ou segmentar idiopática e dos participantes controles 

Média (Desvio Padrão) 

 Pacientes Controles p 
WHOQOL: 

-Total 
 

63,90 (15,47)* 
 

70,17 (13,31) 
 

0,007 
-Físico 62,77 (17,08)* 73,07 (17,16) 0,001 

-Psicológico 64,94 (20,75)* 71,17 (16,40) 0,037 

-Relações pessoais 68,64 (47,38) 71,55 (17,22) 0,606 

-Ambiental 64,21 (14,36) 64,86 (15,09) 0,780 
ANOVA, *p≤0,05, indica valores menores que os controles, indicando pior qualidade de vida nesses 

domínios. 
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Após análise de variância multivariada para avaliação da influência das 

variáveis dor, BDI, BAI, AS e PSQI na qualidade de vida total e seus domínios; houve 

influência das variáveis dor (p=0,029), BDI (p<0,01) e AS (p<0,001). As variáveis 

grupo (p=0,107), BAI (p=0,871) e PSQI (p=0,155) não influenciaram a qualidade de 

vida. 

A análise de cada variável dependente demonstrou que o WHOQOL-brief total 

e os domínios psicológico e ambiental sofreram influência das variáveis BDI (p<0,001, 

p<0,001 e p=0,004, respectivamente) e AS (p<0,001, p<0,001 e p=0,007, 

respectivamente); o domínio físico sofreu influência das variáveis dor (p=0,001), BDI 

(p=0,033), AS (p=0,001) e PSQI (p=0,013) e o domínio relações pessoais não sofreu 

influência de nenhuma das variáveis testadas. 

 

4.2 Análise estatística por tipo de distonia versus controles 

Na tabela 5 mostramos a comparação dos dados demográficos em relação ao 

sexo, idade, anos de estudo, estado civil e profissão dos pacientes por grupos 

segundo o subtipo predominante de distonia (BE, DC e DM) com os dos controles. 

Observamos diferença significativa entre os grupos com relação à idade e ao número 

de anos de estudo, sendo a idade média maior e a quantidade de anos de estudo 

menor no grupo dos nos pacientes com BE do que nos indivíduos dos outros grupos 

(tabela 5). Não houve diferença significativa entre os demais grupos. O grupo dos 

pacientes com distonia de membro apresentou um maior número de homens do que 

os demais grupos (tabela 5). 
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Tabela 5: Características demográficas dos pacientes por tipo de distonia e dos 
participantes controles 

 BE DC DM Controles p 

Número 28 28 24 80  

Sexo M/F 23/5 20/8 8/16* 51/29 0,002 

 Média (Desvio Padrão)  

Idade (anos) 66,6 (9,06)* 57,0(13,15) 51,7 (16,07) 57,6(13,78) 0,001 

Anos estudo 5,1 (5,60)* 10,5 (6,49) 11,9 (3,62) 9,5 (4,85) 0,001 

 Número (Porcentagem)  

Estado civil  

-Solteiro 1 (3,6%) 5 (17,9%) 8 (33,3%) 12 (15,0%) 0,079 

-Casado 21 (75,0%) 16 (57,1%) 15 (62,5%) 53 (66,3%)  

-Divorciado 1 (3,6%) 4 (14,3%) 1 (4,2%) 4 (5,0%)  

-Viúvo 5 (17,9%) 3 (10,7%) 0 (0%) 11 (13,8%)  

Profissão ativa 9 (32,1%) 10 (35,7%) 11 (45,8%) 40 (50,0%) 0,311 

ANOVA e Qui-quadrado. *p≤0,05, indica que os valores foram diferentes dos demais grupos. 
BE=Blefaroespasmo, DC=Distonia Cervical, DM=Distonia de Membro. 

 

 

Comparando a média dos valores totais do MMSE, dos BDI e BAI, da AS, do 

SPIN, da ESS e do PSQI houve diferença significativa entre os grupos nas médias do 

MMSE, no BDI, no BAI, na AS e no PSQI. Houve uma tendência de diferença no SPIN, 

mas sem significância estatística (tabela 6). 

 

Tabela 6: Valores médios dos escores das escalas de sintomas não motores dos 
pacientes por tipo de distonia e dos participantes controles 
 Média (Desvio Padrão) 

 BE DC DM Controles p 

MMSE 24,71 (3,56)# 25,89 (3,01) 27,29 (2,23) 26,55 (2,93) 0,011 

BDI 17,57 (11,31)* 10,93 (10,62) 8,88 (8,52) 9,05 (7,32) 0,000 

BAI 13,93 (10,92)# 10,21 (8,53) 6,50 (5,94) 6,33 (8,86) 0,001 

AS 16,89 (9,38)# 13,43 (7,11) 10,92 (7,61) 10,08 (6,62) 0,000 

SPIN 20,14 (14,26)  19,11 (13,83)  14,13 (12,33) 14,33 (12,02) 0,097 

ESS 8,32 (5,41) 7,39 (4,25) 7,96 (4,51) 8,85 (4,82) 0,544 

PSQI 8,32 (4,11)& 7,79 (4,59) 6,25 (3,59) 5,91 (4,17) 0,029 
ANOVA. *p≤0,05, indica que os valores foram diferentes dos demais grupos; #p≤0,05, indica que os 
valores foram diferentes que os grupos DM e controles; &p≤0,05, indica que os valores foram diferentes 
que o grupo controle. MMSE=Mini Exame do Estado Mental, BDI=Inventário de Depressão de Beck, 
BAI=Inventário de Ansiedade de Beck, AS=Escala de Apatia, SPIN=Inventário de Fobia Social, 
ESS=Escala de Sonolência de Epworth, PSQI= Index de Qualidade de Sono de Pittsburgh, 
BE=Blefaroespasmo, DC=Distonia Cervical, DM=Distonia de Membro. 
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A análise post hoc Bonferroni entre os grupos demonstrou que os pacientes 

com BE apresentaram valores menores no MMSE em comparação com os grupos DM 

e controles (p=0,013 e p=0,034), não houve diferença entre os demais grupos. 

Os pacientes com BE também apresentaram valores mais altos no BDI do que 

os demais grupos (p=0,036; p=0,004 e p=0,000), valores mais altos no BAI em 

comparação com os pacientes com DM e os controles (p=0,018 e p=0,001) e valores 

mais altos na AS do que os pacientes com DM e os controles (p=0,025 e p=0,000), 

sem diferença entre os outros grupos. 

No PSQI houve diferença somente entre os pacientes com BE e o grupo 

controle, na análise post hoc (p=0,056). 

Após análise multivariada para correção dos anos de estudo, idade, sexo e tipo 

de distonia entre os grupos, o valor do MMSE teve influência do número de anos de 

estudo (p<0,001) e da idade (p=0,046), não havendo influência do tipo de distonia 

(p=0,854). 

Não houve influência dos anos de estudo, idade ou sexo no valor do BDI e da 

AS, somente o tipo de distonia influenciou (p=0,021 e p=0,017). O BAI sofreu 

influência tanto do tipo de distonia (p=0,020) quanto do sexo (p=0,028), sendo o sexo 

feminino mais afetado. O PSQI foi influenciado pelo tipo de distonia e pela quantidade 

de anos de estudo (p=0,025 e p=0,009).  

Após análise de variância multivariada para avaliação da influência da variável 

FMDRS nos grupos de pacientes nas variáveis dependentes BDI, BAI, AS e PSQI, 

não houve influência dessa variável (p=0,328), somente do tipo de distonia (p=0,029). 

Analisando por variável, somente a AS sofreu influência da FMDRS (p=0,037) 

Analisando a presença ou não de dor nos grupos de distonia e de controles, 

houve diferença significativa entre os grupos (p=0,001) (gráfico 6).  
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Gráfico 6: Porcentagem de pacientes por tipo de distonia e de participantes controles com 
queixas de dor nos últimos 3 meses. BE=Blefaroespasmo, DC=Distonia Cervical, 
DM=Distonia de Membro. *p≤0,05, indica frequência significativamente maior de sintomas de 
dor. 

 

 

Fazendo-se uma regressão logística, foi demonstrado que os pacientes com 

BE possuem 5 vezes mais chance de ter dor do que os controles (p=0,006; OR=5,38; 

IC=1,63-17,78), que os pacientes com DC tem 4 vezes mais chance de ter dor do que 

os controles (p=0,005; OR=4,63; IC=1,59-13,49) e que os pacientes com DM têm uma 

tendência de quase 3 vezes mais chance de ter dor do que os controles (p=0,056; 

OR=2,72; IC=0,97-1,02). Não houve influência dos anos de estudo, idade ou sexo na 

presença de dor. 

Quanto à gravidade da dor, 50% dos pacientes com BE, 57% dos pacientes 

com DC e 29% dos pacientes com DM queixaram-se de dor de forte intensidade 

(AVAS≥7). Os pacientes com DC e DM, em sua maioria, queixaram-se de dor no local 

acometido pela distonia (87% e 76%), enquanto somente 33% dos pacientes com BE 

se queixaram de dor em região cefálica. 

Avaliando-se a qualidade de vida entre os grupos, houve diferença 

estatisticamente significativa no valor total e em quase todos os domínios do 

WHOQOL-brief, menos no domínio ambiental (tabela 7). 
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Tabela 7: Valores médios dos escores de qualidade de vida dos pacientes por tipo de 
distonia e dos participantes controles 

Média (Desvio Padrão) 

 BE DC DM Controles p 
WHOQOL: 
Total 

 
57,71(14,07)# 

 
65,90(15,41) 

 
68,78(15,33) 

 
70,17(13,3) 

 
0,001 

Físico 57,92(16,18)& 63,26(19,0)& 67,85(14,59) 73,07(17,1) 0,001 

Psicológico 57,43(21,67)# 66,36(18,80) 72,04(19,7) 71,17(16,4) 0,006 
Relações 
pessoais 

55,35(20,05)$ 69,04(20,51) 83,67(79,34) 71,55(17,2) 0,036 

Ambiental 60,03(12,64) 64,95(14,49) 68,22(15,3) 64,86(15,0) 0,241 
ANOVA. #p≤0,05, indica que os valores foram diferentes que os grupos DM e controles; &p≤0,05, indica 
que os valores foram diferentes que o grupo controle; $p≤0,05, indica que os valores foram diferentes 
que o grupo DM.BE=Blefaroespasmo, DC=Distonia Cervical, DM=Distonia de Membro. 

 

 

Na análise post hoc Bonferroni, foi observado que os pacientes com BE 

apresentaram um escore mais baixo no WHOQOL-brief total do que os com DM e os 

controles, não havendo diferença entre os demais grupos (p=0,033 e p=0,001). Com 

relação aos domínios, os pacientes com BE e os com DC apresentaram valores mais 

baixos do que os dos controles no domínio físico (p<0,001 e p=0,056); os pacientes 

com BE apresentaram valores mais baixos no domínio psicológico em relação aos 

com DM e os controles (p=0,029 e p=0,005) e também demonstraram valores mais 

baixos no domínio de relações pessoais quando comparado com os pacientes com 

DM (p=0,025). 

Na análise multivariada, o valor total do WOQHOL-brief sofreu influência 

somente do tipo de distonia (p=0,015), já o domínio físico foi influenciado tanto pelos 

anos de estudo quanto pelo tipo de distonia (p=0,011 e p=0,015); o domínio 

psicológico sofreu uma tendência de influência somente do tipo de distonia (p=0,064) 

e o domínio de relações pessoais sofreu influência somente do tipo de distonia 

(p=0,013).  

Após análise de variância multivariada para avaliação da influência da variável 

FMDRS nas variáveis da qualidade de vida entre os grupos de pacientes, não houve 

influência dessa variável (p=0,590) ou do tipo de distonia (p=0,109). Analisando por 

variável, os domínios físico, psicológico e ambiental sofreram influência do tipo de 

distonia (p=0,038, p=0,018 e p=0,051, respectivamente). 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

As distonias focais são consideradas subtipos de distonias desde 1975, no 

Primeiro Simpósio Internacional de distonia (1). Nessa época, as distonias focais 

foram consideradas entidades nosológicas independentes, até quando, mais tarde, 

Marsden propôs agrupá-las (2–4). Nosso trabalho avaliou pacientes com as 3 formas 

mais comuns de distonia focal (7), analisando-as de maneira agrupada e de maneira 

separada quanto à presença ou não de sintomas não motores em comparação a 

sujeitos controles sem patologias neurológicas. 

A diferença de idade dos pacientes, sendo os com BE com maior idade na 

avaliação, é semelhante à descrita na literatura (8). Da mesma maneira que já descrito 

anteriormente, no nosso grupo de pacientes encontramos mais homens com CE do 

que nos demais grupos (6,9). Com relação à idade de início de apresentação dos 

sintomas, nossos achados foram condizentes com os da literatura, tendo o BE idade 

de início em média de 56 anos, a DC de 41 anos e, a DM de 38 anos (6,8). 

No estudo, foram consideradas somente formas segmentares de início focal, 

devido ao conhecimento de que de 12% a mais de 50% dos pacientes com distonia 

de início focal podem evoluir para formas segmentares em 5 anos, sugerindo uma 

origem comum dessas patologias (11).  

Ao analisar por grupos, assim como o trabalho de Fabbrini e colaboradores de 

2010, nossos pacientes com BE apresentaram mais sintomas depressivos do que os 

controles, utilizando-se a BDI para medida de sintomas depressivos. Encontramos 

mais sintomas de ansiedade no grupo com BE, diferentemente do estudo do Fabbrini. 

Nesse estudo, no entanto, foi utilizada a Escala de Ansiedade de Hamilton (74), 

diferentemente da BAI, utilizada em nosso estudo (22). 

O estudo realizado por Barahoa-Correia e colaboradores em 2011 identificou 

depressão maior e ansiedade generalizada como patologias psiquiátricas mais 

diagnosticadas pelo DSM-IV (75) nos pacientes com distonia focal (23). Apesar do 

nosso estudo não visar o diagnóstico psiquiátrico, mas sim quantificar sintomas 

psiquiátricos por meio de escalas, nosso achado foi condizente com esse estudo; 

encontramos mais sintomas depressivos e ansiosos na nossa amostra de pacientes 

do que nos controles. 
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Assim como no estudo mais recente de Lehn e colaboradores, com 103 

pacientes, os pacientes com distonia apresentaram mais sintomas de ansiedade e de 

depressão (24). Esse estudo, com um grande número de pacientes, utilizou as 

mesmas escalas do nosso estudo (BDI e BAI) para a quantificação dessas patologias, 

acrescido de uma entrevista psiquiátrica. 

Semelhante ao estudo brasileiro, houve uma alta prevalência de sintomas 

ansiosos em nossa amostra (47). 

Diferentemente da literatura, nossos pacientes não apresentaram mais 

sintomas de fobia social do que os controles (14), medidos pela SPIN; mas 

apresentaram uma tendência estatística. Os estudos já realizados para avaliação de 

fobia social foram em sua maioria em pacientes com DC, sem um grupo controle 

pareado (14,15); além disso, em nosso estudo a amostra de pacientes com DC foi 

pequena (n igual a 28). 

Com relação a presença de apatia, nosso estudo demonstrou uma maior 

prevalência de sintomas de apatia nos pacientes com distonia, semelhante ao estudo 

de Louis e colaboradores (21). 

Nosso trabalho valida os achados encontrados em outras populações de uma 

alta prevalência de sintomas psiquiátricos em pacientes com distonia focal idiopática, 

corroborando com a hipótese de uma base fisiopatológica comum entre esses 

transtornos.  

Um estudo de 2012 procurou avaliar a correlação da disfunção dopaminérgica 

e sintomas psiquiátricos nos distúrbios do movimento e encontrou uma associação 

inversa entre a gravidade dos sintomas de depressão e ansiedade e a disponibilidade 

do marcador de terminais dopaminérgicos (DAT) no putâmem esquerdo de pacientes 

com distonia (76). Como o estriado é conectado a redes neuronais relacionadas com 

a fisiopatologia da ansiedade, como o córtex pré-frontal, amigdala e locus coeruleus 

(77,78), é possível que os sintomas psiquiátricos encontrados nesses pacientes sejam 

secundários a disfunções da via estriatal. 

No entanto, a análise por grupos sugere que a alteração física causada pela 

distonia possa também ser responsável pelas queixas psiquiátricas, visto que os 

pacientes com DM, em sua maioria com CE, não apresentaram maior prevalência de 

sintomas psiquiátricos, mas as distonias de face e cervical sim.  



39 
 

Pode-se considerar como hipótese que os pacientes com distonia focal tenham 

uma maior predisposição de desenvolvimento de transtornos psiquiátricos devido às 

alterações no estriado, e que a alteração motora, principalmente em áreas mais 

visíveis, pode gerar maior constrangimento, sendo um deflagrante desses transtornos. 

Já com relação ao sono, assim como a maioria dos trabalhos, que também 

utilizaram a ESS, não encontramos maior sonolência excessiva diurna em nossos 

pacientes em comparação aos controles (29–32). A qualidade do sono foi pior nos 

pacientes do que nos controles, como já descrito para BE e DC (30–32). Na análise 

por grupos, somente os pacientes com BE apresentaram diferença significativa. 

Em uma revisão sistemática sobre distúrbios do sono em distonias, publicada 

em 2015, Hertenstein e colaboradores discutiram sobre as possíveis hipóteses que 

justificariam distúrbios de sono nas distonias (28). A primeira hipótese é que a 

alteração do sono tenha a mesma fisiopatologia da distonia, pois algumas pesquisas 

sugerem um papel potencial da dopamina na manutenção da vigília. Outra hipótese é 

que o distúrbio do sono é secundário ao uso de medicamentos, como 

benzodiazepínicos, antidepressivos inibidores da recaptação da serotonina ou 

anticolinérgicos. A terceira hipótese é que o distúrbio do sono é causado por dor ou 

pelo próprio distúrbio do movimento. E a quarta hipótese é que o estresse psicossocial 

seja o causador dos distúrbios de sono. 

Nosso trabalho fortalece preferencialmente a hipótese de que a presença de 

transtorno depressivo e de ansiedade sejam responsáveis por uma pior qualidade do 

sono, visto a influência desses no PSQI. 

A grande maioria dos pacientes com DC e com DM se queixaram de dor, 

condizente com o descrito na literatura (35,36). Um achado interessante de nosso 

estudo foi que mais da metade dos pacientes com BE (57%) também se queixavam 

de dor, fora do local da distonia, sugerindo um menor limiar para dor nesses pacientes 

(27), além de alterações somatossensoriais (41). 

Análises baseadas em voxel mostraram uma redução na expressão do receptor 

GABA em córtex motor primário, córtex pré-motor, córtex somatossensorial 

secundário e no componente motor do giro do cíngulo em pacientes com DYT1 e 

distonia esporádica (79), levando a um menor limiar de dor. Estudo com potencial 

evocado motor em pacientes com DC sugere uma integração sensório-motora 

deficiente e, mais especificamente, uma diminuição da inibição cortical antagonista, o 
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que poderia sugerir que as interações funcionais entre músculos antagonistas são 

prejudicadas principalmente à nível cortical (80). 

Com relação à cognição, houve diferença no MMSE somente nos pacientes 

com BE, mas esta foi secundária à idade e à quantidade de anos de estudo, e não ao 

tipo de distonia em si. O achado pode condizer com a literatura, visto que as alterações 

cognitivas já descritas são relacionadas ao prejuízo no planejamento complexo, 

memória de trabalho, função visuoespacial, atenção e fluência categórica, e o MMSE 

é um teste global que não avalia adequadamente essas categorias (42,43). 

Nossos pacientes apresentaram pior qualidade de vida total e nos domínios 

físico e psicológico comparados aos controles, semelhante à literatura já publicada 

(48–50). 

Na análise por grupos, os pacientes com BE apresentaram pior qualidade de 

vida total e em quase todos os domínios; comparados com os demais grupos, os 

pacientes com DC apresentaram pior qualidade de vida em todos os domínios, menos 

no valor total. Isso pode ter ocorrido pelo pequeno número de pacientes na análise 

por grupos (n igual a 28). Os pacientes com DM não apresentaram pior qualidade de 

vida do que os controles, mas, como já descrito, esse grupo de pacientes não 

apresentou mais queixas psiquiátricas ou queixas na qualidade do sono. 

Esses resultados sugerem que os principais responsáveis pela pior qualidade 

de vida dos pacientes sejam os sintomas não motores, principalmente dor, depressão 

e ansiedade; e não a gravidade dos sintomas motores. No entanto, a escala utilizada 

para comparação entre os grupos foi criada para distonias generalizadas e talvez não 

pontue a gravidade de forma similar entre os diferentes tipos de distonia. A análise 

entre grupos também foi prejudicada pelo pequeno número de pacientes por grupo. 

As limitações do estudo foram: o pequeno número de pacientes nos grupos por 

tipo de distonia, limitando a análise estatística entre os grupos; o uso somente de 

escalas para avaliação dos sintomas não motores, sem uma avaliação psiquiátrica 

para diagnóstico formal de transtornos psiquiátricos ou a realização de polissonografia 

para análise mais detalhada dos transtornos do sono; o uso de escalas não validadas 

para avaliação dos sintomas motores, e a baixa escolaridade dos pacientes, 

principalmente no grupo BE, dificultando a autoaplicação das escalas. 

Os pontos fortes do estudo foram: ser o primeiro trabalho brasileiro que avaliou 

sintomas não motores em pacientes com distonia focal comparados com controles; o 
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uso de controles pareados; o grande número total de pacientes e controles; a 

utilização de escalas para pesquisa de sintomas não motores, em sua grande maioria, 

validadas para a população brasileira, e a análise das distonias tanto agrupadas como 

por subtipo. 

Trata-se ainda de um assunto controverso se a associação entre sintomas não 

motores e distonias focais divide uma mesma base fisiopatológica; no entanto, a alta 

prevalência desses sintomas nos pacientes é um dado relevante e bem comprovado 

na literatura. 

Pode-se hipotetizar que possivelmente haja uma fisiopatologia comum entre os 

sintomas psiquiátricos, dor e as distonias focais idiopáticas e que esses sintomas 

sejam deflagrados por estímulos ambientais, como a desfiguração das distonias 

craniocervicais, atividades repetitivas, trauma e estresse emocional. A alteração de 

sono provavelmente não divide bases fisiopatológicas comuns, mas talvez seja 

influenciada pelos sintomas psiquiátricos. 

Nosso estudo replica os principais achados da literatura e reforça a alta 

prevalência de sintomas não motores numa amostra brasileira de pacientes com 

distonia focal idiopática. Além disso, mostra que esses sintomas merecem atenção na 

prática clínica, visto a alta influência destes na qualidade de vida dos pacientes.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Em conclusão, nosso estudo caso-controle com pacientes com distonia focal e 

segmentar idiopática primária em adultos mostrou que: 

 Houve maior prevalência de sintomas de depressão, ansiedade, apatia, 

dor e uma pior qualidade do sono nos pacientes com distonia, 

principalmente no grupo com BE, 

 Pacientes com distonia apresentaram pior qualidade de vida, 

 A presença de dor, depressão e apatia, mas não a gravidade dos 

sintomas motores, influenciou a qualidade de vida dos pacientes,  

 A qualidade do sono foi pior nos pacientes devido aos sintomas 

depressivos e de ansiedade. 
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