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RESUMO 
 
SALES, D.N. Prevalência de transtornos psiquiátricos e alcoolismo em uma 
amostra de pacientes com tremor essencial. Dissertação de mestrado. Faculdade 
de medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 
 
Tremor essencial (TE) é o distúrbio do movimento caracterizado por tremor mais 
comum na população geral. Apesar de não ser critério diagnóstico, o álcool destaca-
se como substância que melhora o tremor nesses pacientes. Portanto, existe o 
potencial teórico de que os pacientes com TE se automediquem e / ou abusem do 
álcool. Além disso, nos últimos anos, tem aumentado a associação de sintomas não 
motores como depressão e ansiedade nos pacientes com TE. Apesar disso, não 
existem estudos brasileiros que avaliem a associação do TE com alcoolismo e 
sintomas psiquiátricos. Objetivo: Avaliar a prevalência do consumo de álcool, abuso 
desta substância e sintomas psiquiátricos em pacientes com diagnóstico de TE 
acompanhados em ambulatório especializado em distúrbio do movimento. Além 
disso, será verificado os principais fatores relacionados ao consumo excessivo de 
álcool nesses pacientes. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo transversal, 
descritivo e analítico, no qual foram avaliados pacientes com diagnóstico de TE 
acompanhados no ambulatório especializado em distúrbio do movimento do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto –USP (HCRP). Os sujeitos 
participantes do estudo foram submetidos a avaliação demográfica e clínica do 
tremor, responderam  a escalas específicas de ansiedade e depressão, além do 
questionário de consumo de álcool – AUDIT. Os dados dos pacientes com TE 
incluídos foram avaliados através de testes comparativos não-paramétricos e será 
considerado significante um p<0,05. Resultados: Após aplicados critérios de 
inclusão e exclusão, foi composta uma amostra de 66 pacientes com diagnóstico de 
TE. A prevalência do consumo de álcool em pacientes com TE foi 57,5% (38), e 52% 
(20) dos pacientes que consomem ou consumiram álcool relataram alguma melhora 
do tremor após uso desta substância. Nenhum paciente apresentou  critério para 
dependência de álcool segundo o AUDIT. Houve correlação significativa entre os 
escores da escala AUDIT para dependencia de álcool apenas com o questionário 
subjetivo de sensação de melhora do tremor pelo uso do álcool (p <0,05). Quanto 
aos sintomas psiquiátricos, a prevalência de depressão e ansiedade em pacientes 
deste estudo foi de 95% (63) e 68% (45), respectivamente. Conclusão: Não foi 
observado neste estudo prevalência de consumo de álcool e dependência desta 
substância em pacientes com TE maior que na população em geral. O único fator 
que teve correlação significativa entre os níveis de abuso do álcool medido pelo 
AUDIT nesses pacientes foi a percepção subjetiva de melhora dos tremores pelo uso 
do álcool. Observou –se ainda frequência alarmante de sintomas psiquiátricos nos 
pacientes com TE. 
 
Palavras Chaves: tremor essencial; alcoolismo; transtornos psiquiátricos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
SALES, D.N. Prevalence of psychiatric disorders and alcohol addiction in a 
sample of patients diagnosed with essential tremor. Masters Dissertation. 
Ribeirão Preto Medical School, São Paulo University, São Paulo, 2019. 
 
Essential tremor (ET) is the most prevalent movement disorder characterized by 
tremor. Although this is not a diagnostic criteria, alcohol must be remembered as a 
substance that improves the symptoms. That`s why there is the potential risk of self-
treatment and/or alcohol addiction among those patients. Besides that, it has 
becoming more and more common the association of non-motor symptoms like 
depression and anxiety. Despite that, there are no Brazilian studies that assess the 
association of essential tremor with alcohol addiction and psychiatric symptoms. 
Objectives: To assess the prevalence of alcohol consumption, addiction and 
psychiatric symptoms over ET diagnosed patients under follow up in a movement 
disorder specialized center. Also, the main factors related to alcohol excessive 
consumption will be raised up. Methodology: This is a transversal, descriptive and 
analytic cohort of patients diagnosed with ET under follow up in the movement 
disorders center of Clinics Hospital of Ribeirão Preto Medical School. The subjects of 
this study were undergone to a demographical and clinical assessment of tremor, 
filled out specific scales intended for anxiety and depression and also the Alcohol 
Use Disorder Identification Test – AUDIT. The obtained data was analyzed with non-
parametric comparative tests and statistical significance was considered when 
p<0,05. Results: 66 patients were selected for this study. The prevalence of alcohol 
consumption was 57,5% (38), and 52% (20) of those patients reported some 
improvement after alcohol consumption. None of the patients were diagnosed with 
alcohol addiction according to AUDIT criterions. There was statistical significance 
between AUDIT scores and the subjective tremor improvement assessment tool 
(p<0,05). The prevalence of depression was 95% (63) and anxiety was 68% (45). 
Conclusion: This study didn’t find higher alcohol consumption or addiction among 
patients diagnosed with ET when compared with general population. The only factor 
related to higher AUDIT scores was the subjective perception of symptoms 
improvement after alcohol consumption. Also, it was noticed a concerning 
association between ET and psychiatric disorders. 
 
Key-words: essential tremor; alcohol addiction, psychiatric disorders 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O tremor é um distúrbio do movimento caracterizado por ser um movimento 

involuntário, rítmico e oscilatório de uma parte do corpo. Este pode ser classificado 

de acordo com as suas características clínicas e etiologia (BHATIA et al., 2018). 

Dentre os tremores, o tremor essencial (TE) é o mais comum na população geral 

(GUTIERREZ et al., 2016), com prevalência estimada de 0,9 a 2%, sendo maior em 

pessoas acima de 65 anos (4,6%) (PICILLO; MUNHOZ, 2018). 

O TE é uma desordem neurodegenerativa com espectro clínico variado, 

incluindo sintomas motores e não-motores. Aproximadamente 50% dos pacientes 

com TE têm um parente de primeiro grau afetado, e parentes de primeiro grau de 

pacientes com TE parecem ter cinco vezes mais probabilidade de desenvolver TE do 

que controles (BARES; HUSAROVA; LUNGU, 2012). Apesar disso, não foi 

identificado nenhum gene definitivamente associado ao TE (ESPAY et al., 2017).  

Embora a via cerebelo-tálamo–cortical seja frequentemente associada a 

patogênese do TE, a origem da atividade tremogênica ainda não é completamente 

compreendida (LEON et al., 2019). Dois modelos têm sido propostos para explicar a 

fisiopatologia do TE. São eles: (1) o tradicional modelo olivar, que atribui a um 

marcapasso patológico no núcleo olivar inferior a origem do TE, e, (2) o mais 

recente, que sugere um modelo de degeneração cerebelar que poderia estar 

relacionado a uma via de saída anômala das células de Purkinje que ativaria a via 

cerebelo-tálamo-cortical. O primeiro ocorre devido à disfunção de canais de cálcio 

tipo T e o segundo devido à anormalidade a neurotransmissão gabaérgica 

(SCHAEFER, RODRIGUEZ, LOUIS, 2018). 

Clinicamente, o TE é caracterizado por ser bilateral, simétrico, postural ou 

cinético mais comumente envolvendo as mãos com uma variável combinação de 

tremores na linha média. Aproximadamente 90% dos pacientes têm tremor nas 

extremidades superiores, 30% têm tremor na cabeça, 20% têm voz tremor, 10% têm 

tremor na face ou na mandíbula, e 10% dos pacientes tem um tremor no membro 

inferior  (BARES, M.;HUSAROVA, I.; LUNGU, O. V, 2012) . Tem caráter progressivo 

podendo causar constrangimento e, em menor porcentagem dos pacientes, também 

grave incapacidade, muitas vezes obrigando os pacientes a mudarem de emprego 

ou a buscarem aposentadoria antecipada (MUNHOZ; PICILLO, 2018). 
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TEIVE, 2012 descreve cinco fenótipos de TE: 

1) TE clássico com tremor de mãos: Normalmente, é um tremor postural ou 

cinético, bilateral, simétrico, com movimento de flexão-extensão de a 

mão / braços e um movimento de adução-abdução do dedos; 

2) TE com tremor cefálico: Em geral, o tremor de cabeça está associado 

tremor de braço leve e o tremor de cabeça isolado é muito raro (com 

apresentação do tremor da mão antes do aparecimento da cabeça 

tremor). Geralmente os movimentos da cabeça ocorrem em uma plano 

horizontal e Charcot definiu como tremor sim / sim e não / não; 

3) TE com tremor mandibular: Louis et al. observou que o tremor da 

mandíbula estava presente em 28,6% dos casos TE com tremor de 

repouso e e em 7,8% dos casos sem tremor de repouso; 

4) TE com tremor da voz e língua: Freqüentemente tremor nestas regiões 

ocorre em associação com tremor nas mãos. Muitos pacientes com 

tremor vocal isolado tem distonia laríngea; 

5) TE com tremor de pernas e pés: Esta é uma forma infrequente de TE.  

  

Os critérios diagnósticos de TE de acordo com sugestão recente de 

especialistas da Movement Disorders Society (BHATIA et al., 2018), são os 

seguintes: 

1) Síndrome de tremor de ação isolado em membros superiores; 

2) Pelo menos três anos de duração; 

3) Com ou sem tremor em outra localização; 

4) Ausência de outros sinais neurológicos como parkinsonismo, distonia ou 

ataxia (BHATIA et al., 2018). 

 

Na última classificação de tremores proposta pela MDS, os pacientes com 

TE e sinais neurológicos discretos como: comprometimento cognitivo leve, 

dificuldade de realizar marcha em tandem e postura corporal anormal sutil que 

poderia ser distônica, mas que teriam significado inespecífico, foram denominados 

como tremor essencial plus (TE plus). Os pacientes com tremor em repouso também 

são classificados neste grupo (BHATIA et al., 2018). 

Embora o diagnóstico seja realizado através de critérios clínicos, diagnóstico 
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errôneo ocorre em até 50% dos casos, com doença de Parkinson (particularmente 

em pacientes idosos) e distonia (cervical trêmulo distonia) sendo os distúrbios mais 

comuns confundidos com TE (TEIVE, 2011). 

Nos últimos anos, houve uma crescente associação de sintomas não 

motores nos pacientes com TE. São eles: cognitivos, psiquiátricos, sensoriais entre 

outros como desregulação do sono. O envolvimento cognitivo inclui 

comprometimento cognitivo leve até demência franca. Sinais e sintomas 

psiquiátricos incluem depressão, apatia, fobia social, ansiedade e características da 

personalidade. Já as alterações sensoriais incluem alteração na audição e olfato. 

Muitas desses sinais e sintomas podem surgir antes do TE propriamente dito. 

Algumas delas como a personalidade, podem começar antes, junto ou após o início 

do TE (LOUIS, 2018). 

 O tremor tem muitos efeitos no funcionamento físico e psicossocial. 

Dificuldades na condução simples atividades diárias, como comer e beber, podem 

levar a pessoa a mudar hábitos e rotinas. Os efeitos dessas mudanças pode 

significar nada mais do que pequenos incômodos ou grandes inconveniências. De 

fato, os efeitos do tremor podem ser tão grandes, que podem causar grande impacto 

psicológico (International Essential Tremor Foundation, 2014). Assim como a 

depressão e ansiedade, podem contribuir para o impacto do tremor nas atividades 

básicas e instrumentais de vida (CHANDRAN et al., 2012) . 

 Pesquisas recentes demonstraram que a saída do núcleo denteado do 

cerebelo é ligado ao estriado e ao globo pálido externo, proporcionando assim um 

mecanismo pelo qual a disfunção cerebelar poderia afetar diretamente os circuitos 

dos gânglios basais no TE. Devido à deficiência associada a ter um distúrbio do 

movimento e do crescente reconhecimento do envolvimento da disfunção cortico-

límbico-estriatal na depressão, foi hipotetizado que a depressão poderia ser bastante 

comum no TE (MILLER et al., 2007), dado condizente com o estudo de 

CERSONSKY et al., 2019, que identifcou prevalência estimada de depressão nos 

pacientes com TE de 25-35% .  

 FABBRINI et al., 2012 também observou que transtornos depressivos foram 

mais frequentes em pacientes com TE (20 de 37; 54%) do que em indivíduos 

saudáveis (8 de 34; 22%) (p <0,01). Além disso, foram mais freqüentes em 
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pacientes com história familiar de TE (p <0,05) em comparação a pacientes sem 

uma história familiar.  

 A depressão foi encontrada como uma das causas significativas para pior 

estado de saúde em pacientes com TE. Depressão em pacientes com TE tem sido 

largamente atribuído ao resultado secundário do impacto do tremor nas atividades 

da vida diária, emprego e hobbies, bem como o constrangimento causado devido a 

tremor durante a interação social que leva a um eu negativo como imagem 

(CHANDRAM, PAL, 2018). A base biológica para depressão no TE não é conhecida, 

mas a possibilidade de que poderia ser uma característica primária e secundária do 

TE, sugere que os mecanismos poderiam ser heterogêneos e complexos (LOIUS, 

2016).  

 Quanto a ansiedade, a evidência atual apóia a hipótese de que pacientes 

com TE são mais ansiosos em comparação com controles e a ansiedade afeta 

significativamente sua capacidade de realizar atividades diárias. No entanto, houve 

relatos conflitantes sobre a correlação de ansiedade com escores de tremor. Estes 

resultados conflitantes, dificultam concluir se a ansiedade está relacionada 

primariamente com TE ou se é um fenômeno secundário (JHUNJHUNWALA e PAL, 

2014). 

Apesar de não estar incluído nos critérios de diagnóstico, uma característica 

muito típica do TE é que pequenas doses de álcool podem melhorar o tremor 

(BHATIA et al., 2018), assim como ocorre em vários outros transtornos 

hipercinéticos do movimento (MOSTILE; JANKOVIC, 2010). São bastante 

reconhecidas as consequências clínicas do uso do álcool incluem vários efeitos 

adversos como: alterações comportamentais, incoordenação motora e lentidão 

cognitiva. Hoje, o abuso do álcool é considerado como um grande problema social e 

de saúde pública (MOSTILE; JANKOVIC, 2010).   

Em relação ao tremor, o álcool geralmente proporciona melhora de 50 a 90% 

dos tremores em pacientes com TE, principalmente da amplitude do tremor. 

Segundo HAUBENBERGER et al., 2014, o etanol age especificamente no tremor a 

níveis no plasma de 0,05 g / dL. Porém tem efeito de curta duração e potencial de 

rebote após término do efeito (DEIK; PULLMAN; LUCIANO, 2012). Assim, existe o 

potencial teórico de que os pacientes se automediquem e / ou abusem do etanol 

para controle dos seus tremores. Além disso, há poucos dados sobre se o consumo 
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de etanol no TE acompanha a gravidade dos tremores. Finalmente, há alguns dados 

que sugerem que as famílias compartilham uma resposta comum ao álcool, portanto, 

sugere-se que os casos familiares podem ser mais propensos ao uso e abuso do 

que os casos esporádicos, mas não há dados para apoiar ou refutar isso. (LOUIS, 

MICHALIC, 2014). 

Considerando esse efeito benéfico do álcool, tem sido relatado que TE pode 

ser um causa importante de alcoolismo secundário. Em grande estudo retrospectivo, 

foi detectado uso excessivo de álcool em 16% dos casos TE, e 6% foram 

diagnosticados como alcoólatras. Além disso, um nível mais alto de consumo crônico 

de etanol foi considerado um fator de risco para o subseqüente desenvolvimento de 

TE. Por outro lado, vários outros estudos não mostraram uma taxa maior de 

alcoolismo em pacientes com TE ou suas famílias (ULMANOVA et al, 2012). 

A exposição ao álcool aumenta a transmissão GABA A na sinapse entre os 

interneurônios da camada molecular cerebelar e células de Purkinje, que 

consequentemente leva a uma diminuição na transmissão glutamatérgica em 

sinapses de células granulares-células de Purkinje (DEIK; PULLMAN; LUCIANO, 

2012). Através desse mecanismo, o álcool provavelmente induz redução da 

sincronização aberrante de oscilações da oliva inferior. Mecanismos adicionais 

possíveis de ação incluem a ativação de receptores extra-sinápticos GABA A, 

especialmente os tipos alfa-6 / delta que são frequentes nos neurônios das células 

granulares do cerebelo (HEDERA, 2017).  

Estudos mostraram que o etanol ativa ainda glicina e receptores de 

acetilcolina nicotínicos, e que inibe os receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) de 

glutamato (DEIK; PULLMAN; LUCIANO, 2012).  

O tratamento do TE é primariamente baseado em agentes farmacológicos, 

embora o tratamento cirúrgico (talamotomia) seja um opção, nos casos graves. Os 

objetivos do tratamento são melhora funcional e redução do embaraço social 

associados ao TE. O tratamento é iniciado com uma única medicação e ajustada de 

acordo com a resposta e tolerância do paciente. São medicações usadas no 

tratamento: beta-bloqueadores, anticonvulsivantes, benzodiazepínicos e toxina 

botulínica (MUNHOZ; PICILLO, 2018). 

O propranolol (beta-bloqueador) é considerado como primeira linha no 

tratamento do TE, com doses que variam de 120 a 240mg divididos em três 
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tomadas. Apesar do álcool não poder ser recomendado como tratamento de rotina 

para TE, o "teste de álcool" foi sugerido como útil na avaliação e previsão da 

resposta ao propranolol (MUNHOZ; PICILLO, 2018; MOSTILE; JANKOVIC, 2010). 

A primidona, também considerada tratamento de primeira linha, é um 

anticonvulsivante efetivo no tratamento de TE nas doses de 50-1000mg dia. Os 

principais efeitos colaterais são sonolência e náuseas. Outros anticonvulsivantes 

como topiramato e gabapentina são utilizadas no tratamento com boa tolerância, 

porém, menor efetividade. Os benzodiazepínicos alprazolam e clonazepam devem 

ser utilizados com cautela, devido ao risco potencial de abuso e abstinência com a 

suspensão brusca da medicação. A toxina botulínica pode reduzir o tremor da 

cabeça e voz de paciente com TE, mas seu uso costuma ser limitado a casos 

refratários (MUNHOZ; PICILLO, 2018). 

Tornou-se cada vez mais evidente que o TE não é benigno em termos de 

seu impacto no funcionamento diário, afetando negativamente o desempenho 

independente em atividades físicas (por exemplo, autocuidado) e instrumentais (por 

exemplo, comunicação) da vida diária (AVD). A extensão da incapacidade funcional 

no TE está associada gravidade do sintoma motor (WOODS et al, 2008). 

  

1.1 Justificativa e hipótese para esse estudo 

Considerando que o uso abusivo de álcool é um grande problema de saúde 

pública em todo o mundo, pois é causa de múltiplas doenças físicas e mentais 

(WHO, 2014). E que há estudos sugerindo que os pacientes com TE estariam 

sujeitos a um maior risco de uso abusivo de álcool por causa do efeito benéfico da 

substância sobre os tremores. E que resultados diversos sobre essa questão foram 

observados em vários estudos. Que vários fatores culturais e psicológicos poderiam 

justificar essa variabilidade de achados nesses estudos. E que no Brasil, não há 

estudo que avaliou essa questão em pacientes com TE. Consideramos avaliar a taxa 

de pacientes com TE que consomem e abusam de álcool para verificar se os 

pacientes brasileiros com TE bebem mais que a população em geral, e tentar 

identificar quais fatores poderiam contribuir para o consumo excessivo de álcool. 

Nossa hipótese é que alguns pacientes com TE poderiam abusar do uso de 

álcool por causa dos efeitos benéficos da substância sobre os tremores. Dessa 

forma arriscamos dizer que o consumo abusivo de álcool pode ser mais elevado em 
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pacientes com TE que o esperado para a população local. E que fatores como a 

presença de sintomas psiquiátricos e a gravidade do tremor poderiam favorecer o 

uso excessivo de álcool. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  Primário 

Avaliar a prevalência de sintomas de ansiedade, depressão e consumo e 

abuso de álcool em uma amostra pacientes com diagnóstico de TE. 

 

2.2  Secundários 

Descrever a frequência de pacientes com TE que melhoram com álccol e o 

grau relatado de melhora. 

Verificar quais seriam os principais fatores relacionados ao consumo 

excessivo de álcool nesses pacientes (gravidade do tremor, gravidade dos sintomas 

psiquiátricos, resposta observada ao álcool).  . 
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3. CASUISTICAS E MÉTODOS  

 

Este estudo é caracterizado por ser transversal e descritivo, foi realizado no 

período entre março de 2017 a fevereiro de 2018, em centro terciário de avaliação 

de pacientes com distúrbio do movimento na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. 

3.1  População 

Foi realizado um estudo observacional, transversal e descritivo, em um 

grupo de pacientes com diagnóstico de “tremor essencial” em um centro terciário 

especializado em transtornos do movimento na cidade de Ribeirão Preto, SP.  

3.1.1 Amostra 

Foram recrutados para esse estudo todos os pacientes com diagnóstico de 

“tremor essencial” atendidos no período entre abril/2017 a Fevereiro/2018 no 

ambulatório de distúrbios do movimento (AEXP) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-

USP). O diagnóstico desses pacientes foi realizado por neurologistas especialistas 

em distúrbios do movimento. Os critérios de diagnóstico utilizados foram: 

1. Síndrome de tremor de ação isolado em membros superiores; 

2. Pelo menos três anos de duração; 

3. Com ou sem tremor em outra localização; 

4. Ausência de outros sinais neurológicos como parkinsonismo, distonia ou 

ataxia (BHATIA et al., 2018). 

3.1.2 Critérios de inclusão 

- Diagnóstico de TE estabelecido por neurologista especialista em 

distúrbios do movimento segundo os critérios de especialistas da MDS. 

- Idade acima de 18 anos. 

3.1.3 Critérios de exclusão 

- Pacientes que não aceitaram participar ou não assinaram o termo de 

consentimento; 

- Pacientes que apresentaram algum problema clínico na data de avaliação 

que comprometesse a colaboração para preenchimento dos 

questionários; 
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- Pacientes com baixos valores de desempenho cognitivo no mini-exame 

do estado mental (MEEM) que sugerissem o diagnóstico de demência; 

- Pacientes com sinais evidentes de parkinsonismo. 

 

Todos que aceitaram participar da pesquisa assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido apropriado, aprovado previamente pelo comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo, sob o parecer número: 2.183.148 (consta em “Apêndice”). 

 

3.2  Instrumentos de avaliação 

Todos os pacientes foram avaliados no mesmo dia em que realizaram sua 

consulta médica habitual no ambulatório. Eles foram examinados por médicos 

neurologistas, psicólogos e uma enfermeira especializada em distúrbios do 

movimento, que conferiram os critérios para inclusão e exclusão no estudo e 

realizaram uma avaliação cognitiva breve com aplicação do MEEM (FOLSTEIN et 

al., 1975). Um dos critérios de exclusão do presente estudo foi a presença de 

parkinsonismo. Para isso, médicos especialistas em distúrbios do movimento 

realizaram uma avaliação clínica aplicando os itens da escala motora da Movement 

Disorders Society - Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS). Foram 

excluídos do estudo pacientes que apresentavam diagnóstico de parkinsonismo 

segundo os critérios sugeridos pelo Banco de Cérebros de Londres (HUGHES et al., 

1992; GOETZ et al., 2008). Os pacientes foram entrevistados para coleta de dados 

clínicos e demográficos e, em sequência, foi realizada uma extensa avaliação, 

utilizando diversos instrumentos clínicos para avaliar a gravidade do tremor, assim 

como vários outros aspectos clínicos. 

- Formulário geral: Um formulário geral foi elaborado para registro dos dados 

demográficos e clínicos dos pacientes (anexo). A maioria das perguntas era 

objetiva e exigiam respostas pré-definidas de forma categórica (p. ex. “sim”, 

“não”, “não sei”), outras perguntas exigiam respostas descritivas, porém 

também apresentavam caráter objetivo (por exemplo: “número total de 

familiares acometidos pelo tremor”, “doenças frequentes na família”, 

“medicações e doses em uso”).  Dados relevantes sobre o início e evolução 

da doença, tratamentos já realizados, história familiar positiva, melhora com 
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álcool e pesquisa de outros fatores de melhora e piora do tremor foram 

analisados. 

- Mini-Exame do Estado Mental (MEEM): aplicado pelo examinador, foi a 

escala utilizada para avaliação cognitiva global dos pacientes participantes 

do estudo. Publicada em 1974 e validada para a população brasileira em 

1994. É composta por 11 questões com pontuação máxima de 30 e cuja 

interpretação dos resultados depende da escolaridade do indivíduo 

(FOLSTEIN et al., 1975; BRUCKI et al., 2003).  

 

3.2.1 Instrumentos para avaliação clínica do tremor 

- Escala de avaliação clínica do Tremor de Fahn-Tolosa-Marin (FTM): 

Escala foi desenvolvida em 1988 por Fahn, Tolosa e Marin e foi adaptada 

para aplicação no Brasil (NICARETTA et al., 1997; FAHN et al., 2011). Ela é 

subdividida em três partes, nas quais avalia, respectivamente, a localização e 

a gravidade do tremor, tarefas motoras específicas e o impacto do tremor 

sobre as atividades diárias do paciente. Uma grande vantagem desse 

instrumento é que o mesmo pode ser utilizado para tremores de repouso, de 

postura e de ação. Além disso, é capaz de avaliar o tremor vocal, e o tremor 

associado às tarefas específicas como escrever, o ato de se vestir e tarefas 

relacionadas à higiene. A incapacidade funcional e o impacto do tremor no 

trabalho do paciente também podem ser avaliados. Embora a confiabilidade 

entre avaliadores dessa escala seja relativamente fraca, há uma boa 

consistência, com uma correlação média de 0,87, quando o mesmo avaliador 

avalia repetidamente o tremor (STACY et al., 2007). Como já mencionado 

anteriormente, a escala é subdivida em 3 partes (partes A, B e C) e cada uma 

produz uma pontuação subtotal que pode ser analisada independentemente 

ou de forma combinada gerando um escore total. Além disso, além das 

tarefas específicas quantitativas que possuem escore total de 0 a 4, uma 

avaliação global do tremor realizada pelo paciente e pelo examinador é 

também obtida. 

- Parte A – Localização do tremor/ classificação da gravidade: A parte A da 

escala de FTM (itens 1-10) quantifica o tremor de repouso, de postura e o 

tremor intencional (através da manobra dedo-nariz nos membros superiores e 
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calcanhar-joelho nos membros inferiores) em nove partes do corpo, além do 

tremor ortostático. Algumas partes do corpo não apresentam tremor em todas 

as três circunstâncias, por exemplo, o tremor vocal só é pontuado durante a 

ação. Já a face, língua, cabeça e tronco ocorrem apenas em repouso e 

durante manutenção de postura, dessa forma, o escore durante a ação é 

eliminado. O tremor ortostático, por sua vez, é considerado um tremor 

postural e é pontuado somente nessa categoria.  A gravidade do tremor é 

avaliada pela amplitude em centímetros. O fato de o tremor ser intermitente 

ou constante não interfere com a pontuação do tremor. Nas definições da 

gravidade do tremor, as pontuações de 1 a 2 podem ser tremor intermitente 

ou contínuo. Já pontuações 3 a 4 são de tremores contínuos e com maiores 

amplitudes.  

- Parte B – Tarefas motoras específicas: A parte B da escala de tremor de 

FTM (itens 11-15) avalia os tremores de ação dos membros superiores, 

particularmente o tremor que ocorre durante a escrita e durante a manobra de 

entornar o copo. A gravidade é determinada pelo examinador durante a 

observação do paciente realizando as atividades mencionadas. Para a 

escrita, somente a mão dominante é avaliada. É solicitado também que o 

paciente desenhe o teste de espiral de Arquimedes com as duas mãos. A 

quantificação dessa tarefa é baseada no cruzamento de linhas da figura. 

Outros desenhos realizados pelo paciente são linhas retas em dois limites 

estreitos. Entornar um copo de água em outro também é avaliado nessa parte 

do teste. A quantidade de água derramada fornece substrato para quantificar 

o grau do tremor.  

- Parte C – Incapacidade funcional resultante do tremor: A parte C da 

escala de tremor de FTM avalia a gravidade do tremor durante a fala, 

alimentação, ao se vestir, durante tarefas de higiene, durante o trabalho, 

incluindo atividades domésticas e atividades sociais. Todas as pontuações 

dessa parte da escala são definidas pelo paciente, com exceção da fala que é 

analisada pelo examinador.  

- Cálculos: A pontuação máxima da escala de tremor de FTM para a parte A é 

de 88, 36 para a parte B e 32 para a parte C. O escore máximo total é 156. O 

escore é calculado dividindo-se o escore total encontrado pelo escore máximo 
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possível e multiplicando-se por 100. Quanto maior o escore maior a gravidade 

e o impacto do tremor. 0: sem perda funcional, 1-24%:perda funcional leve, 

25-49%: perda funcional moderada, 50-74%: perda funcional marcada e 75-

100%: perda funcional grave. 

 

3.2.2 Instrumentos para avaliação de comorbidades psiquiátricas 

- Inventário de Ansiedade de Beck (Beck Anxiety Inventory – BAI): 

instrumento autoaplicável para avaliação de aspectos cognitivos, afetivos e 

fisiológicos relacionados a ansiedade e validada para o português. Composto 

por 21 questões de múltipla escolha, graduadas de 0 a 3, com escore 

máximo de 63, validado para o português. Escores entre 8 a 15 sugerem 

ansiedade leve, entre 16 a 25 sugerem ansiedade moderada e maior 

que 25 sugerem ansiedade grave. (BECK et al., 1988) (QUINTAO, S., 

DELGADO, A.; PRIETO, G., 2013). 

- Inventário de Depressão de Beck II (Beck Depression Inventory – BDI II): 

instrumento autoaplicável para avaliação sobre a presença e a intensidade 

de sintomas depressivos. É composto por 21 questões de múltipla escolha, 

graduadas de 0 a 3, com escore máximo de 63. Escores entre 14 a 19 

sugerem depressão leve, entre 20 a 28 sugerem depressão moderada e 

escores maiores que 28 sugerem depressão grave. (GORENSTEIN; 

ANDRADE, 1996; GOMES et al., 2012) (BECK et al., 1988) 

 

3.2.3 Instrumento de avaliação do alcoolismo 

- AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) 

 Essa escala foi desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

em 1982 para identificar consumo de álcool perigoso e nocivo à saúde. O AUDIT é 

composto por 10 questões e avalia o uso recente de álcool, sintomas de 

dependência e problemas relacionados ao álcool. As respostas a cada questão são 

pontuadas de 1 a 4, sendo as maiores pontuações indicativas de problemas. 

Classifica-se o usuário em uma de quatro zonas de risco, de acordo com o escore 

obtido: zona I (até 7 pontos: indica uso de baixo risco ou abstinência); zona II (de 8 a 

15 pontos: indica uso de risco); zona III (de 16 a 19 pontos: sugere uso nocivo) e 

zona IV (acima de 20 pontos: mostra uma possível dependência). É um instrumento 
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de fácil e rápida aplicação, necessitando apenas de um treinamento simples para a 

codificação dos dados. O AUDIT foi validado em vários países, inclusive o Brasil, 

apresentando bons níveis de sensibilidade (87,8%) e especificidade (81%) para 

detecção do uso nocivo de álcool (MAGNABOSCO, FOMIGONI e RONZANI, 2007). 

 

3.2.4 Análise de dados 

Os dados clínicos e demográficos dos pacientes com TE incluídos no estudo 

serão apresentados de maneira descritiva. Análises comparativas serão realizadas 

com a utilização de testes não-paramétricos para variaveis contínuas e do teste do 

Qui-quadrado ou Teste de Fisher para variáveis categóricas. Será calculado o 

coeficiente de correlação de Spearman para verificação de correlações entre os 

escores na escala que mede o uso abusivo de álcool (AUDIT) e os fatores que 

poderiam influenciar esse comportamento. Será desenhado um gráfico de pontos 

para verificação visual de potencial correlação linear entre variáveis correlacionadas. 

Será feito cálculo de análise de regressão linear simples para variáveis que mostrem 

essa propriedade de interação. Será considerado significante um p<0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

Os pacientes foram convidados a participar deste estudo na ordem 

sequencial em se apresentaram para suas consultas de rotina no ambulatório. No 

total, foram abordados para participação no estudo 122 pacientes com diagnóstico 

de TE e TE plus, sendo que 56 destes foram eliminados inicialmente por causa dos 

critérios de exclusão mencionados anteriormente. As principais causas de exclusão 

do presente estudo foram: comorbidades que impossibilitavam a colaboração em 3 

pacientes, baixo desempenho cognitivo no MEEM em 13 pacientes, presença de 

parkinsonismo em 33 pacientes (BRUCKI et al., 2003), recusa de participar ou falta 

de colaboração em 3 pacientes, ausência de tremor na data de avaliação em 3 

pacientes, idade menor que 18 anos em 1 paciente. 

A tabela 1 apresenta os dados demográficos e clínicos dos 66 pacientes 

com TE avaliados. 
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Tabela 1- Dados demográficos e clínicos dos pacientes com tremor essencial e tremor essencial-
plus incluídos no estudo 

N 66 

Gênero (masculino/ feminino) 33/33 

Idade (média±DP) (anos) 63,6 ± 15,9 

Anos de estudo (média±DP) 6,07 (4,78) 

Escore no MEEM (mediana mínimo e máximo) 26 (18 – 30) 

Estado civil 

Casado 32 (48,4%) 

Solteiro 9 (13,6%) 

Viúvo 19 (28,7%) 

Separado 6 (9,09%) 

Outro 0 (0%) 

Atividade profissional atual 

Autônomo 11 (16,6%) 

Empregado sem carteira assinada 9 (13,64%) 

Empregado com carteira assinada 20 (30,3%) 

Do lar 7 (10,6%) 

Desempregado 4 (6,06%) 

Aposentado por tempo de serviço 3 (4,55%) 

Aposentado por invalidez 2 (3,03%) 

Afastado por doença 9 (13,6%) 

Outro 1 (1,5%) 

Com histórico de ter sido fumante pararam de trabalhar por causa do 

tremor 

21 (42%) 

6 (9,09%) 

Idade de início dos tremores (média ± DP) 37,12 ± 22,17 

Incômodo relatado pelo tremor 

Pouco 7 (14%) 

Mais ou menos 11 (22%) 

Bastante 12 (24%) 

Muito 20 (40%) 

Em uso de medicamentos para controlar o tremor 52 (80%) 

N de casos com diagnóstico de TE-plus 15 (22,7%) 

Escores dos tremores na escala FTM (média ± DP) 

Parte A 14,2 ± 8,21 

Parte B 15,08 ± 7,68 

Parte C 7,66 ± 6,38 

 

Como mostra a tabela 1, podemos observar que a frequência de tremor 

essencial entre os sexos feminino e masculino na nossa amostra foi semelhante. A 

idade média dos participantes era de 63,6 anos com idade média do início dos 

tremores de 37,12 anos. A maioria dos participantes era casada (48,4%) e 

trabalhava com carteira assinada (30,3%). Relataram muito incomodo na vida diária, 

secundário ao tremor, 40% dos pacientes, enquanto 9,09% dos participantes tiveram 

que parar de tratbalhar devido o tremor. A pontuação média da escala de Fahn 

Tolosa Marin (parte A + B + C) foi de 36,94 (23,6%), classificando a maioria dos 
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pacientes como com incapacidade leve. Tinham critério para o diagnóstico de TE 

plus 22,7% dos participantes. 

A Tabela 2 mostra os dados relativos ao uso e aos efeitos do álcool nessa 

amostra de pacientes com TE. 

 

Tabela 2 - Dados relativos ao uso e efeito do álcool na amostra de pacientes com TE 

N 66 

Hábitos de uso do álcool 

Nunca bebeu 28 (42,4%) 

Bebe atualmente 24 (36,3%) 

Não bebe atualmente, mas já bebeu 14 (21,21%) 

Referem melhora dos tremores com uso de álcool 20 (30,3%) 

Quanto o tremor melhora com o uso do álcool? 

Nada 21 (31,8%) 

Um pouco 8 (12,12%) 

Bastante 5 (7,58%) 

Muito 4 (6,06%) 

Completamente 3 (4,55%) 

Não sabe 25 (37,88%) 

Escore no AUDIT (média ± DP) 3,29 ± 5,03 

AUDIT (escore ≥ 7) 8/38 (21,05%) 

AUDIT Nivel I 30 (78,9%) 

AUDIT Nivel II 6 (15,7%) 

AUDIT Nivel III 2 (5,2%) 

AUDIT Nivel IV 0 (0%) 

 

Como podemos extrair dos dados da tabela 2, na amostra de pacientes 

deste estudo 36% (24) dos pacientes consumiam álcool na época em que a 

pesquisa foi realizada. 52% (20) dos pacientes que consomem ou consumiram 

álcool relataram alguma melhora do tremor após uso desta substância. Desses, 15% 

(3) relatam melhora completa do tremor. A prevalência de uso nocivo do álcool 

definido como um escore ≥ 7 na escala AUDIT foi de 12% (8/66), porém na amostra 

não houve paciente com critério de dependência alcoólica (AUDIT zona IV).  

Na tabela 3 apresentamos a prevalência de sintomas de ansiedade e 

depressão na amostra de pacientes com TE. 
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Tabela 3 - Prevalência de Sintomas de ansiedade e depressão medidos com a aplicação das 
escalas de ansiedade (BAI) e depressão (BDI) de Beck 

N 66 

BDI (escore total) 12,58 ± 11,92 

Escores <12 3 (4,54%) 

Escores 12-19 49 (74,24%) 

Escores 20-28 7 (10,6%) 

Escores >28 7 (10,6%) 

BAI (escore total) 17,86 ± 13,18% 

Escores <8 14 (21%) 

Escores 8-15 15 (22,7%) 

Escores 16-25 15 (22,7%) 

Escores >25 15 (22,7%) 

  

Como podemos verificar aqui, a frequência de sintomas depressivos foi de 

95% (63) da nossa amostra, sendo a maioria dos casos, sintomas depressivos 

moderados. Já a frequência de sintomas ansiosos na amostra foi de 68% (45), 

igualmente distribuidos em sintomas leve, moderado e grave. 

Para análise comparativa entre grupos de pacientes com ingestão de álcool 

de baixo e alto risco, nós excluímos da avaliação todos os 28 pacientes que 

declararam nunca ter bebido álcool na vida. Definimos o grupo de baixo risco como 

aqueles com escore < 7 no AUDIT, e o grupo de alto risco aqueles com escores ≥ 7 

no AUDIT. A tabela 4 mostra os resultados dessa comparação. 
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Tabela 4 - Comparação entre os grupos de pacientes com TE classificados como de consumo 
alcoólico de baixo (escore no AUDIT < 7) e alto risco (escore no AUDIT ≥ 7) 

  
Baixo risco Alto risco 

p 
escore <7 no AUDIT escores ≥7 no AUDIT 

N 30 8 
 

Sexo Feminino 11 (36,67) 2 (25,00) 0,5366 
Sexo Masculino 19 (63,33) 6 (75,00) 

 
Idade (anos)  61,87 (17,24) 53,88 (15,49) 0,2163 
Estudo (anos) 7,25 (5,26) 9,63 (4,84) 0,3125 
MEEM 27 (19 -30) 28 (25 - 30) 0,1203 
Idade de início do tremor 38,31 (22,45) 30,88 (23,44) 0,4273 
Quanto incômodo causa o tremor? 

 
Pouco 5 (22,73) 1 (14,29) 0,7763 
Razoável 4 (18,18) 1 (14,29) 

 
Bastante 5 (22,73) 3 (42,86) 

 
Muito 8 (36,36) 2 (28,57) 

 
Quanto melhora com álcool? 

  
Nada 15 (50,00) 0 (0) 0,0718 
Pouco 6 (20,00) 2 (25,00) 

 
Razoavel  4 (13,33) 1 (12,50) 

 
Muito 2 (6,67) 2 (25,00) 

 
Completamente 1 (3,33) 2 (25,00) 

 
BDI (mediana (mínimo-maximo) 8,50 (0 - 60) 11,5 (2 - 49) 0,2027 
BAI 11,5 (1 - 61) 19 (2 - 57) 0,7066 
Escores dos tremores na escala FTM 

 
parte A total 12 (2 - 20) 14 (4 - 50) 0,1115 
parte B 12 (0 - 25) 12 (7 - 35) 0,4481 
parte C 4 (0 - 15) 7 (0 - 27) 0,2292 

 

Como podemos extrair dos dados da tabela 4, o consumo de álcool e uso 

nocivo desta substância foi mais frequente entre os homens e não houve diferença 

significativa entre os grupos de baixo risco (AUDIT < 7) e alto risco (AUDIT ≥ 7) para 

consumo nocivo de álcool quanto a gravidade do tremor, o escore na escala de 

ansiedade e depressão de Beck, melhora do tremor com álcool e incomodo que 

esse causa do dia a dia do paciente. 

Aplicando nesses 38 pacientes uma análise de correlação bivariada 

utilizanto o teste de Spearman e considerando as correlações entre diversas 

variáveis clínicas e o escore no AUDIT, obtivemos os seguintes resultados. 
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Tabela 5 - Análise de correlação bivariada utilizanto o teste de Spearman entre o AUDIT e 
diversas variáveis 

Escore no AUDIT em correlação com: Coeficiente de correlação P 

Idade -0,197 0,235 

Anos de estudo 0,261 0,113 

Idade de início do tremor -0,023 0,891 

Quanto tremor melhora com álcool 0,488 0,002* 

Incômodo causado pelo tremor 0,276 0,147 

Escore no IDBECK 0,110 0,516 

Escore no IABECK 0,181 0,277 

Escore do tremor 0,143 0,392 

Escore do tremor de ação nos mmSS -0,021 0,901 

Escore do tremor em tarefas manuais 0,060 0,721 

Escore funcional do tremor 0,196 0,239 

*p<0,05 

 

Nessa análise observamos que a única correlação significante com os 

escores da escala AUDIT foi detectada com o questionário subjetivo de sensação de 

melhora do tremor pelo uso do álcool. Não houve correlação significativa com a 

gravidade dos tremores ou com a gravidade de sintomas de ansiedade ou 

depressão, nem com idade. 

Desenhamos então um gráfico de dispersão para a observação subjetiva de 

correlação linear entre os escores da AUDIT e do questionário de percepção 

subjetiva dos tremores devido ao álcool e observamos uma provável correlação 

linear entre as variáveis. Fizemos então uma análise de regressão linear simples. A 

análise mostrou que a declaração do paciente de quanto o álcool melhora o tremor 

prevê os escores da AUDIT (F(1, 35)= 14,441, p<0,0001; R2= 0,292). O escore na 

AUDIT corresponde a 1,701 + 1,678 x (melhora do tremor com álcool). 
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Gráfico 1 - Dispersão para a observação subjetiva de correlação linear entre os escores da AUDIT e 
do questionário de percepção subjetiva dos tremores devido ao álcool. 
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5. DISCUSSÃO 

  

O trabalho avaliou 66 pacientes com diagnóstico de TE acompanhados 

regularmente em centro terciário especializado. 

Observou-se neste estudo prevalência semelhante do TE entre os sexos 

feminino e masculino, contradizendo a maioria dos trabalhos que mostram maior 

prevalência do TE no sexo masculino. Quanto a idade da população, a média foi de 

63,6 com desvio padrão de 15,9, em acordo com a literatura, cuja idade de maior 

prevalência do TE varia de 60 a 65 anos (LOUIS; FERREIRA, 2010). A idade de 

início do tremor 37,12 ± 22,17 foi próximo ao registro de LOUIS, 2019, que relata 

início do tremor na maioria dos casos após os 40 anos. 

Apesar do tremor essencial ser ainda descrito como uma entidade “benigna” 

(BARES, M.;HUSAROVA, I.; LUNGU, O. V, 2012), foi detectado neste estudo que 

40% (20) dos pacientes relataram muito incômodo causado pelo tremor nas 

atividades diárias. 9,09% (6) dos pacientes do estudo pararam de trabalhar devido o 

tremor. Não há dados na literatura brasileira sobre o impacto do TE na vida diária e 

trabalho. 

Dos pacientes com TE do estudo que bebiam ou já beberam álcool, 52,6% 

(20) relataram melhora do tremor após consumo de álcool, dado consistente com a 

literatura que relata melhora do tremor em 50 a 90% dos pacientes com TE (DEIK; 

PULLMAN; LUCIANO, 2012). 

O uso de álcool ao longo da vida em um estudo realizado em 107 cidades 

brasileiras foi de 68, 7% (GALDUROZ; CARLINI, 2007), enquanto que em nosso 

estudo a prevalência foi de 57,5%, ambos porém com maior frequência no sexo 

masculino. 

Ao analisar a prevalência da dependência do álcool no Brasil, encontrou – se 

uma variação de 2,5% (PRIMO; STEIN, 2004) a 9,8% (VARGAS; OLIVEIRA; 

ARAUJO, 2009), nos estudos realizados nas cidades de Rio Grande (RS) e 

Bebedouro (SP), respectivamente. Essa variação pode ter ocorrido pois os métodos 

de avaliação de dependência alcoólica foram diferentes. O primeiro utilizou o 

questionário CAGE (acrônimo referente às suas quatro perguntas- Cut down, 

Annoyed by criticism, Guilty e Eye-opener), enquanto o segundo utilizou o AUDIT. 

A disparidade para menos da prevalência de dependência alcoólica (zona IV 
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do AUDIT) do nosso estudo pode ser resultado da pequena amostra deste. 

Entretanto, houve uma correlação significativa entre os níveis de abuso do álcool 

medido pela AUDIT e a percepção subjetiva de melhora dos tremores pelo uso do 

álcool. Ou seja, embora aparentemente os pacientes com TE em geral não estejam 

sujeitos a um maior consumo alcoólico, os pacientes com TE que percebem maior 

efeito benéfico do álcool sobre os tremores tendem a fazer uso excessivo deste. 

A investigação da associação da dependência de álcool e transtornos 

mentais é antiga. Pesquisam revelaram que metade dos pacientes que abusam de 

álcool e outras substâncias apresentam um diagnóstico psiquiátrico adicional como 

depressão e ansiedade (SCHEFFER; PASA; ALMEIDA, 2010). Tal associação não 

foi verificada na amostra de pacientes com TE que bebem deste estudo. Apesar 

disso, conforme já sugerido pela literatura internacional (CHANDRAM, PAL, 2018), 

há alta prevalência de depressão e ansiedade nos pacientes com TE, dados 

condizentes com os resultados do presente estudo.  

A prevalência de sintomas depressivos em pacientes com TE variou de 25-

35% segundo CERSONSKY et al., 2019, frequência bem inferior a encontrada nos 

pacientes deste estudo, que foi de 95%. A disparidade desses dados pode ser 

explicada pelo uso de escalas diferentes para rastreio de sintomas depressivos 

(como escala de avaliação de depressão de Hamilton e Montgomery-Asberg) no 

estudo citado assim como avaliação de pacientes com TE de outros paises e 

culturas. É sabido também que há elevação da prevalência da depressão quando as 

informações são provenientes de instrumentos de auto-avaliação como a utilizada no 

atual estudo. Vale ressaltar que não se deve afirmar a existência do diagnóstico 

clínico de depressão maior apenas com o uso de instrumentos de auto-avaliação 

(NAKABAYASHI, 2008). 

No estudo CHANDRAN et al., 2012 os pacientes com TE que tinham 

depressão foram estratificados com depressão leve, moderada e grave com as 

seguintes frequências respectivamente 32%,10%, 2% utilizando a escala de 

avaliação de depressão de Hamilton. Ja no presente estudo, 74,24% tinham 

sintomas depressivos leves, 10,6% moderados e 10,6% graves, avaliados através 

da escala de depressão de Beck. 

Em relação a ansiedade, FABBRINI et al., 2012  observou frequência de 

sintomas ansiosos de 16% em pacientes com TE utilizando entrevistas estruturadas 
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do DSM IV, já a frequëncia identificada neste estudo foi de 68% porém utilizou a 

escala de ansiedade de Beck. 

CHANDRAN et al., 2012 mostrou que 52% dos pacientes com TE tinham 

ansiedade leve, 8% ansiedade moderada e 6% tinham ansiedade grave, utilizando a 

escala de avaliação de ansiedade de Hamilton. Neste estudo, obtivemos o seguinte 

valor de 22,7% para pacientes com sintomas de ansiedade classificados como leve, 

moderado e grave. A diferença da frequência dos sintomas depressivos e ansiosos 

em pacientes com TE deste estudo e da literatura podem ser decorrente dos 

diferentes métodos empregados para rastreio e diagnóstico do transtorno 

psiquiátrico. 

No mesmo estudo citado no parágrafo anterior, a depressão teve correlação 

significativa com a gravidade do tremor em pacientes com TE, diferente do presente 

estudo que nem a depressão nem a ansiedade tiveram correlação com a 

intensidade do tremor. 

A identificação da alta prevalência de sintomas psiquiátricos na população 

com diagnóstico de TE e a associação do consumo nocivo de álcool com a melhora 

subjetiva do tremor após a ingestão desta substância constituem em  ferramentas 

importantes para o estabelecimento de medidas de rastreio mais efetivas e eficientes 

para detecção e tratamento de comorbidades do TE. 

Limitações do estudo: 

- Tempo de aplicação longo dos questionários poderiam contribuir pelo 

pouco empenho dos pacientes em responder adequadamente; 

- Amostra pequena, dificuldando a extrapolação dos resultados; 

- Não utilização de critérios diagnósticos segundo Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM) V para confirmação do diagnóstico de 

depressão e ansiedade nos pacientes com TE. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Não foi observado neste estudo prevalência de consumo de álcool e 

dependência desta substância maior que na população em geral. Porém, houve uma 

correlação significativa entre os níveis de abuso do álcool medido pelo AUDIT e a 

percepção subjetiva de melhora dos tremores pelo uso do álcool em pacientes com 

TE. 

Nosso estudo identificou alta prevalência de sintomas psiquiátricos de 

depressão e ansiedade nos pacientes com TE avaliados e não houve associação 

entre o uso abusivo de álcool e frequência de sintomas psiquiátricos em pacientes 

com TE, assim como não houve associação entre a gravidade do tremor e os 

sintomas psiquiátricos. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisa: Prevalência das “síndromes de tremor” em um ambulatório 
especializado, qualidade de vida no tremor essencial e análise do risco de 
pacientes com tremor essencial de início tardio desenvolverem doença de 
Parkinson 
 

Pesquisador responsável: Prof. Dr. Vitor Tumas, CRM-SP: 53674. Médico Neurologista, 

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

Contato: Telefone (16) 36022391, (16) 36022548. tumasv@fmrp.usp.br 
Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP: (16) 36022228 

 
Descrição do estudo e justificativa 
Tremor é um problema que acomete muitas pessoas e tem várias causas. Nós queremos 
saber quais são as principais causas de tremor que afetam os nossos pacientes.Uma causa 
frequente de tremor é o chamado tremor essencial. Esse problema afeta muitas pessoas e 
em geral é um problema relativamente benigno. Porém, alguns acham que esse problema 
poderia aumentar o risco dos pacientes desenvolverem outras doenças neurológicas ao 
longo da vida. Mas essa ainda é uma questão que não está bem esclarecida.  
Assim, Estamos convidando o(a) senhor(a) para participar de uma pesquisa que pretende 
fazer uma avaliação clínica de TODOS os pacientes que vêm ao ambulatório do HC 
apresentando tremores. Nós também pretendemos examinar alguns pacientes que tiverem o 
diagnóstico de tremor essencial para verificar se eles têm sinais que sugerem que eles 
tenham maior risco para desenvolveremalguma outra doença neurológica. 

 
Como será feita a avaliação da maioria dos pacientes que decidirem participar 
Os pacientes que aceitarem nosso convite para participar do estudo serão avaliados por um 
médico no mesmo dia do seu retorno ao ambulatório do HC. A avaliação inicial consistirá 
numa consulta médica um pouco mais prolongada que a habitual, em que serão obtidos 
alguns dados dos pacientes e da sua história clínica, assim como serão aplicados alguns 
questionários para a pesquisa de alguns sintomas clínicos. Os pacientes que depois dessa 
avaliação tiverem o diagnóstico de tremor essencial confirmado serão submetidos a uma 
avaliação clínica um pouco mais demorada, mas que não ultrapassará no total2-3 horas de 
duração. Os pacientes com tremor essencial serão também submetidos no mesmo dia ao 
exame de ultrassom da cabeça. Aqueles pacientes com tremor essencial que concordarem, 
retornarão em outras datas para a realização de 2 exames complementares, o exame de 
Ressonância Magnética da cabeça e o SPECT cerebral.Não haverá nenhum tipo de 
recompensa ou ressarcimento financeiro pela participação nesse estudo. 
 

Desconfortos e riscos esperados nesse estudo  
O principal desconforto para a maioria dos pacientes é gastar um tempo maior que o normal 
para ser atendido no ambulatório, já que a consulta será mais detalhada. 
Para os pacientes com Tremor Essencial, o desconforto será maior, porque eles farão uma 
avaliação clínica mais detalhada, o que pode levar mais tempo. Aqueles pacientes que 
concordarem serão submetidos a exames complementares e terão que vir ao HC em outras 
datas para realizá-los. 
Outros desconfortos relacionados à realização dos exames complementares: 
Durante o exame de ultrassom da cabeça, o principal desconforto é a presença do gel no 
couro cabeludo e o toque do sensor do aparelho na cabeça. O exame é realizado com uma 
máquina normal de ultrassom. O médico radiologista vai encostar um sensor do aparelho 
sobre o crânio do paciente após passar um gel sobre o local. O paciente não terá qualquer 
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outra sensação, exceto a sensação de toque do sensor. O exame não causa dor e dura 
cerca de 10-15minutos, e será feito no mesmo dia da consulta médica. Não há qualquer 
risco especial à saúde ao fazer o exame de ultrassom 
Durante o exame de ressonância magnética da cabeça, o desconforto é o do tempo em que 
é preciso ficar no aparelho. Para fazer o exame que de ressonância magnética da cabeça, o 
paciente ficará deitado numa espécie de cama que se move lentamente para dentro de um 
tubo largo, que faz parte do equipamento. Após iniciado o exame para registrar as imagens 
do cérebro, o paciente deverá manter a cabeça imóvel dentro do tubo. Durante o exame se 
ouvirá em alguns momentos barulhos fortes que indicam que o equipamento está 
funcionando. Enquanto estiver deitado(a) dentro da máquina, o paciente poderá se 
comunicar e, se for necessário, o exame será imediatamente interrompido para que a 
pessoa possa sair do equipamento caso não esteja se sentindo bem. Este é um exame 
bastante comum e é muito usado por médicos neurologistas e não traz riscos ao paciente. 
Neste exame não serão usados remédios ou drogas, nem será injetado contraste na veia. 
Algumas pessoas podem se sentir incomodadas com o barulho forte que o aparelho faz ou 
com o espaço pequeno dentro do aparelho. No entanto, geralmente as pessoas conseguem 
relaxar e completar o exame sem grandes dificuldades. Não há outros riscos esperados 
neste tipo de exame. Caso o paciente se sinta desconfortável, o exame será interrompido 
imediatamente e reiniciado um pouco mais tarde, se o paciente assim desejar. 
Durante o exame de SPECT cerebral será preciso injetar na veia do paciente uma 
medicação que é radioativa, mais ou menos na quantidade de uma seringa comum de 
injeção. O paciente também precisará estar em jejum por 8 horas. O paciente receberá a 
injeção da medicação na veia e permanecerá deitado em repouso numa sala sem muita luz 
ou barulho até a hora do exame, ficando também deitado num equipamento parecido com o 
da ressonância. É preciso que durante o exame o paciente não mexa a cabeça. Apesar de a 
medicação ser radioativa, ela é segura e não causa malefícios para a sua saúde. A 
quantidade de radiação que o paciente receberá é pequena e menor que a radiação de um 
exame de radiografia com contraste. A ocorrência de qualquer alergia ou reação pela 
medicação também é muito rara e todas as precauções para que isso não aconteça serão 
tomadas 
 
Benefícios esperados com esse estudo 
Esse estudo é importante porque vai permitir que conheçamos melhor os pacientes com 
tremor que vêm ao nosso ambulatório e vai permitir que busquemos por novos 
conhecimentos sobre esse problema. O estudo vai nos ajudar a planejar como melhor 
atender e tratar nossos pacientes. 
A avaliação da qualidade de vida dos pacientes com tremor essencial nos permitirá 
conhecer melhor o impacto da doença na vida de nossos pacientes, o que também nos 
ajudará a conhecer e tratar melhor nossos pacientes. 
Além disso, esse estudo pode ajudar a esclarecer se o tremor essencial aumenta o risco das 
pessoas desenvolverem outras doenças neurológicas, o que pode ser muito importante para 
o seu tratamento médico. 
Ao perder um bom tempo numa consulta mais detalhada, uma vantagem imediata para o 
paciente é ter sua situação de saúde atual mais bem avaliada. Qualquer problema detectado 
será imediatamente tratado quando for necessário. 
 
É importante que você saiba que a pesquisa garante a você: 
1- Acesso, a qualquer tempo, às informações a cerca dos procedimentos, riscos e 
benefícios da pesquisa. 
2- Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 
estudo, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo. 
3- Confidencialidade, sigilo e privacidade. 
Acesso a qualquer tempo às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 
relacionados à pesquisa para diminuir eventuais dúvidas 
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Este estudo será realizado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e os pacientes 
sempre que quiserem poderão conversar com os profissionais envolvidos no estudo. O 
principal investigador é o Dr. Vitor Tumas, que pode ser encontrado no 4º andar do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, setor de Neurologia, 
localizado na Avenida Bandeirantes, 3900 – Monte Alegre – Telefone (16)3602-2391 ou 
991357188. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto - 
telefone (16) 36022228. 
A participação no estudo é voluntária e você pode deixar de participar da pesquisa a 
qualquer momento, sem que isso interfira no seu tratamento no Hospital das 
Clínicas. O seu nome será mantido em sigilo durante todo o decorrer da pesquisa, 

assim como os resultados dos seus exames, mesmo que deseje suspender sua participação 
no estudo. Você também será informado sobre os resultados da sua avaliação e dos seus 
exames.  

 
Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Prevalência das “síndromes de tremor” 
em um ambulatório especializado e análise do risco de pacientes com tremor essencial de 
início tardio desenvolverem doença de Parkinson”. 
Você afirma ter recebido todas as informações relacionadas aos procedimentos, riscos e 
benefícios.  
Saiba que todas as dúvidas que venham a surgir serão esclarecidas por um dos 
pesquisadores responsáveis. Você poderá deixar de participar da pesquisa a qualquer 
momento sem que isso implique em qualquer prejuízo ao seu tratamento e 
acompanhamento médico. 
Você não será identificado durante a exposição dos resultados da pesquisa, de modo que 
sua confidencialidade será preservada durante toda a pesquisa. 
Os pesquisadores responsáveis têm o compromisso de manter você atualizado em relação 
à pesquisa, mesmo que as informações fornecidas possam comprometer sua vontade de 
continuar participando da pesquisa. 
Saiba que você será devidamente acompanhado e assistido durante toda a pesquisa e que 
terá o direito de conhecer os resultados finais da pesquisa. 
Caso algum problema venha a ser identificado, você será adequadamente informado sobre 
o problema e o tratamento disponível, que poderá ser realizado no Hospital das Clínicas da 
USP Ribeirão Preto se for de sua vontade. 
Eventuais despesas decorrentes da sua participação na pesquisa, como despesas com 
transporte e alimentação não serão ressarcidas pelos pesquisadores. 
 

Diante do exposto, concordo com as condições que me foram apresentadas: 
 

 Eu manifesto minha vontade em participar da pesquisa de livre e espontânea 
vontade me submetendo a todos os procedimentos necessários para a realização 
desse estudo. 

 
Participante:________________________________________________ 
Assinatura:_________________________________________________ 
Data:_________________ 
 

Pesquisador: Dr. Vitor Tumas, CRM-SP: 53674 
Assinatura:_________________________________________________ 
Data:_________________ 
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 Eu manifesto minha vontade em participar da pesquisa de livre e espontânea 
vontade me submetendo apenas à avaliação clínica e ao exame de ultrassom do 
crânio, mas não os outros procedimentos descritos que seriam o exame de 
ressonância magnética e o SPECT cerebral. 

 
Participante:________________________________________________ 
Assinatura:_________________________________________________ 
Data:_________________ 
 

Pesquisador: Dr. Vitor Tumas, CRM-SP: 53674 
Assinatura:_________________________________________________ 
Data:________________ 
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PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO CLÍNICA DO TREMOR 
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MINI EXAME DO ESTADO MENTAL 
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ESCALA PARA TREMORES DE FAHN-TOLOSA-MARIN 
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PARTE III – UPDRS (EXAME MOTOR) 
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AUDIT E QUESTIONÁRIO DO CONSUMO DE ÁLCOOL 
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INVENTÁRIO DE ANSIEDADE DE BECK 
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INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK 
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