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RESUMO
Objetivo: Avaliar a intensidade da tosse e sua associação com a força dos músculos respiratórios, os sinais e 
sintomas motores em pacientes com doença de Parkinson (DP). Métodos: Em um estudo transversal, foram 
incluídos 107 pacientes com DP (65,43±9,47 anos) e 107 idosos sem DP (65,32±9,34 anos). Avaliaram-se o 
pico de fluxo de tosse (PFT), a pressão inspiratória máxima (Pimáx), a pressão expiratória máxima (Pemáx) e 
os sinais e sintomas da DP (The Unified Parkinson’s Disease Rating Scale — UPDRS). Resultados: O grupo 
DP mostrou diminuição do PFT em l/s (425,14±160,78 versus 481,74±148,28, p<0,01), da Pimáx em cmH2O 
(71,16±43,45 versus 89,72±33,03, p<0,01) e da Pemáx em cmH2O (80,60±33,52 versus 107,88±41,25, p<0,01), 
quando comparado ao grupo controle. Houve correlação entre o PFT e Pimáx (r=0,45, p<0,01), PFT e Pemáx 
(r=0,57, p<0,01) e PFT e UPDRS (r=0,21, p=0,03). Conclusão: Observamos correlação do pico de fluxo de 
tosse com força muscular respiratória e sinais e sintomas motores em idosos com DP.

association BetWeen PaRKinson’s Disease,  
ResPiRatoRY Muscle stRenGtH anD couGHinG intensitY

ABSTRACT
Objective: Evaluating the coughing intensity, and its association with respiratory muscle strength, motor signs 
and symptoms in patients with Parkinson’s Disease (PD). Methods: This was a cross-sectional study that included 
107 patients with PD (65.43±9.47 years old) and 107 elderly people without PD (65.32±9.34 years old). It was 
measured the peak cough flow (PCF), the maximal inspiratory pressure (MIP), maximal expiratory pressure 
(MEP) and the motor symptoms of the PD (The Unified Parkinson’s Disease Rating Scale — UPDRS). Results: 
The PD group showed decreasing of the PCF l/s (425.14±160.78 versus 481.74±148.28, p<0.01), MIP cmH2O 
(71.16±43.45 versus 89.72±33.03, p<0.01) and MEP cmH2O (80.60±33.52 versus 107.88±41.25, p<0.01), in 
comparison to the group control. There was a correlation between PCF and MIP (r=0.45, p<0.01), PCF and MEP 
(r=0.57, p<0.01) and PCF and UPDRS (r=0.21, p=0.03). Conclusion: We showed correlations of peak cough 
flow with respiratory muscle strength and motor symptoms and signs in elderly patients with DP.
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INTRODUÇÃO
As disfunções respiratórias são características comuns 
da doença de Parkinson (DP),1-5 e as complicações 
decorrentes destas alterações, particularmente as pneu-
monias aspirativas, estão associadas à elevada morbi-
mortalidade nesta doença.6

A tosse é um mecanismo importante de defesa das 
vias aéreas, mantendo-as livres de secreção e de corpos 
estranhos por meio da geração de um fluxo expiratório 
elevado.7 No entanto, para que este mecanismo aconteça 
de forma satisfatória, é necessário haver atividade neu-
romuscular intacta e coordenação efetiva.7

O comprometimento da intensidade da tosse foi 
demonstrado em doenças neuromusculares como dis-
trofia muscular,8,9 esclerose lateral amiotrófica9,10 e lesão 
medular,11 e também foi observado em idosos.12

Em pacientes com DP, o estudo da eficácia da tosse foi 
demonstrado por meio da monitorização eletromiográfica 
dos músculos abdominais durante a tosse voluntária e reflexa, 
diminuição da sensibilidade para gerar a tosse reflexa, força 
muscular expiratória máxima13 e pico de fluxo de tosse.14

Como a pneumonia aspirativa acomete os pacien-
tes em estágio avançado da DP, e a tosse é um eficiente 
mecanismo de proteção das vias aéreas, é possível que 
exista forte associação entre o comprometimento da tosse 
e a duração, sinais e sintomas da doença. Além disso, a 
musculatura inspiratória exerce importante função na 
fase inspiratória da tosse, e a capacidade de insuflação 
pulmonar aparece alterada no paciente com DP.

MÉTODOS
Neste estudo observacional de corte transversal foram ava-
liados pacientes com diagnóstico clínico de DP, de acordo 
com o Parkinson’s Disease Society Brain Bank criteria for 
idiopathic PD (UK-PDSBB),15 entre 40 e 80 anos de idade, 
estágio I a III da doença, segundo a escala de Hoehn e 
Yahr Modificada.6 Eles foram recrutados na Associação 
Paranaense de Portadores de Parkinson, em Curitiba (PR) 
no período de agosto a dezembro de 2012. Para o grupo 
controle foram convidados indivíduos pareados por sexo 
e idade, sem parentesco com parkinsonianos e sem histó-
ria de outras doenças neurológicas. Excluíram-se pacientes 
com demências ou déficit do estado cognitivo (Mini exame do 
Estado Mental < 24),16 tabagistas (consumo de pelo menos 1 
cigarro por semana durante 6 meses), e que possuíam doen-
ças respiratórias associadas, como asma, Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (DPOC), fibrose cística, bronquite, rinite, 
sinusite e insuficiência cardíaca, entre outras.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Institucional 
(parecer nº 225.797/2013), e todos os participantes assi-
naram um termo de consentimento.

Após a inclusão no estudo, os participantes foram 
submetidos a uma avaliação funcional respiratória e 
de intensidade da tosse, e os pacientes com DP foram 

avaliados na fase “on” da medicação quanto à duração, 
sinais e sintomas da doença.

Intensidade da tosse
A avaliação do pico de fluxo da tosse foi realizada por meio 
do aparelho Peak Flow Meter (PFT — ASSESS®; Health 
Scan Products Inc., Cedar Grove, NJ, USA), de acordo 
com o Consenso Brasileiro de Espirometria.17

Para realizar-se a manobra foi solicitada uma tosse 
voluntária (realizada por meio de uma inspiração 
máxima, até a capacidade pulmonar total, seguida de 
expiração forçada máxima, curta e explosiva, com a 
glote fechada) junto ao bocal do aparelho supracitado. 
A manobra do PFT se assemelha muito à da Pemáx, 
porém a diferença está no fechamento da glote, que 
ocorre somente durante a manobra da Pemáx. Outra 
diferença é que ainda não foram estabelecidos valores 
de referência para este parâmetro.18

A técnica foi repetida até que os valores de pelo menos 
três manobras aceitáveis fossem obtidos, com variação menor 
que 10% entre elas e em intervalos de 30 segundos entre cada 
uma delas, sendo o valor analisado o mais alto entre eles.

Força muscular respiratória
A força muscular inspiratória e expiratória foi avaliada 
por meio das pressões inspiratória e expiratória máxima 
(Pimáx e Pemáx) utilizando-se um manovacuômetro ana-
lógico (Comercial Médica®, Porto Alegre, Brasil), com 
faixa operacional de cerca de 300 cm/H2O e seguindo as 
recomendações da American Thoracic Society.19

As manobras foram realizadas com o paciente sentado 
e as narinas ocluídas com um clipe nasal. A Pimáx foi 
aferida durante esforço inspiratório sustentado por dois 
segundos a partir do volume residual. A técnica foi repe-
tida até que os valores de pelo menos 3 manobras aceitá-
veis fossem obtidas, com variação menor que 10% entre 
eles e em intervalos de 1 minuto de descanso. Para Pemáx 
foram adotados a mesma postura e ajuste de equipamen-
tos, e o paciente foi orientado a realizar esforço expiratório 
máximo a partir da capacidade pulmonar total.

Os valores de referência para a população brasileira 
estão de acordo com Neder et al.20

Unified Parkinson’s Disease  
Rating Scale
A Unified Parkinson´s Disease Rating Scale (UPDRS), ou 
Escala Unificada de Avaliação da DP, partes I, II e III, foi 
utilizada para avaliar os sinais e sintomas motores dos 
pacientes por meio do autorrelato e da observação clí-
nica. Trata-se de uma escala composta por 42 itens divi-
didos em quatro partes:

1) atividade mental, comportamento e humor;
2) atividades de vida diária (AVDs);
3) exploração motora;
4) complicações da terapia medicamentosa.
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A pontuação em cada item varia de zero a quatro, sendo 
que o valor máximo indica maior comprometimento pela 
doença, e o mínimo, normalidade.21

Análise estatística
A análise dos dados foi realizada por meio do programa 
estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
software, versão 16.0 para Windows.

O tamanho da amostra foi calculado admitindo-se 
confiabilidade de 95%, poder de teste de 85% e erro 
amostral máximo de 6%.

Utilizou-se o Teste de Kolmorov-Smirnov e o Teste 
de Levene para verificar a distribuição e a homogenei-
dade dos dados para as variáveis contínuas. A análise 
estatística descritiva (frequência, média, desvio-pa-
drão, mediana, intervalo interquartílico) foi utilizada 
para a caracterização demográfica, antropométrica e 
clínica dos pacientes avaliados, a depender do tipo de 
variável e da distribuição dos dados.

Analisaram-se as diferenças entre grupos por meio do 
Teste de Mann Whitney e Teste t de Student, e para as cor-
relações foram utilizados os Testes de Pearson e Spearman, 
a depender do tipo de variável e da distribuição dos dados. 
O nível de significância estatística adotado foi p<0,05.

RESULTADOS
Duzentos e quatorze indivíduos foram incluídos no estudo 
(65,5±9,38 anos), divididos em 2 grupos: Parkinson 
(n=107) e controle (n=107). Todos os pacientes com DP 
faziam uso de levodopa, encontravam-se em estágio leve-
moderado da doença e registravam manifestação clínica e 
funcional da doença. Os dados sociodemográficos gerais 
e clínicos estão descritos na Tabela 1.

Intensidade da tosse e  
força muscular respiratória
Os pacientes com DP apresentaram diminuição signifi-
cante da intensidade da tosse e da força muscular inspi-
ratória e expiratória quando comparados aos indivíduos 
do grupo controle, de acordo com a Tabela 2.

Correlações entre intensidade  
da tosse e parâmetros avaliados
O PFT apresentou correlação significante com a força mus-
cular inspiratória — Pimáx (r=0,45, p<0,001), força mus-
cular expiratória — Pemáx (r=0,55, p<0,001) (Figura 1) 
e sinais e sintomas motores — UPDRS (r=0,21, p=0,03) 
(Figura 2). O tempo de duração da doença não apresentou 
correlação com a intensidade da tosse (r=-0,01, p=0,91).

Tabela 1 Características demográficas, antropométricas e clínicas da amostra

Características Parkinson (n=107) Controle (n=107) Valor p

Idade, anos  
(média±desvio-padrão)

65,40±9,46 65,30±9,33 0,93

Feminino/Masculino  
(n)

47/60 44/63 0,86

IMC, m/kg2  
(média±desvio-padrão)

26,40±4,64 27,70±5,12 0,06

MEEM  
(mediana, intervalo interquartil)

23 (20–27) 25 (18–30) 0,88

Tempo da doença  
(mediana, intervalo interquartil)

6 (3–10) NA –

H&Y  
(mediana, intervalo interquartil)

1 (0–1,5) NA –

H&Y estágios  
1/1,5/2/2,5/3/4/5 (n)

63/19/15/4/4/0/0 NA –

UPDRS  
(mediana, intervalo interquartil)

22 (15–31) NA –

IMC: índice de massa corpórea; MEEM: Miniexame do Estado Mental; H&Y: Hoehn & Yahr; UPDRS: Unified Parkinson’s Disease Rating Scale; NA: não se aplica.

Tabela 2 Comparação entre os grupos em relação aos parâmetros de função respiratória

Variáveis Parkinson (n=107) Controle (n=107) Valor p

PFT, L/min  
(média±desvio-padrão)

425,14±160,78 481,74±148,27 0,01*

Pimáx, cmH2O  
(média±desvio-padrão)

71,16±43,45 89,72±33,03 <0,01*

Pemáx, cmH2O  
(média±desvio-padrão)

80,60±33,52 107,88±41,25 <0,01*

*p<0,01. PFT: pico de fluxo de tosse; Pimáx: pressão inspiratória máxima; Pemáx: pressão expiratória máxima.
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DISCUSSÃO
Os resultados deste estudo demonstraram que pacientes 
com DP apresentaram diminuição da intensidade da tosse 
e da força muscular inspiratória e expiratória. Além disso, a 
alteração da intensidade da tosse indicou correlação com a 
fraqueza muscular respiratória, e sinais e sintomas da doença.

A efetividade da tosse é dependente da magnitude do 
pico de fluxo e velocidade gerados durante ela.7 A pressão 
intrapulmonar elevada alcançada a partir de inspiração 

profunda (primeira fase da tosse), do fechamento da glote 
(segunda fase da tosse) e da contração da musculatura 
expiratória (terceira fase da tosse) proporciona altos flu-
xos na fase explosiva da tosse.22,23 Assim, alterações em 
qualquer uma das suas fases, como a incompetência no 
fechamento da glote e/ou a inabilidade para abri-la rapi-
damente,24 e a fraqueza da musculatura inspiratória e/ou 
expiratória24 podem gerar redução da sua eficácia.

O PFT tem sido frequentemente utilizado para avaliar 
a intensidade da tosse, o que justifica a aplicação deste 
instrumento em nosso estudo. Os resultados demonstra-
ram redução da intensidade da tosse em pacientes com 
DP, sendo os autores especuladores de que estes resul-
tados se apoiam em estudos comprobatórios de que o 
paciente com DP apresenta alteração no fechamento da 
glote (atraso no fechamento),14 bem como em um com-
prometimento da musculatura respiratória.3-5

Em relação à força muscular respiratória, os resulta-
dos demonstraram diminuição da força muscular (FM) 
inspiratória e expiratória, o que corrobora diversos estu-
dos publicados anteriormente.1-5,25,26

Além disso, nossos resultados demonstraram que a 
diminuição do pico de fluxo de tosse apresentou correla-
ção moderada com a queda da força muscular inspirató-
ria e expiratória, o que vai de encontro com o que foi dito 
anteriormente em relação às fases da tosse, sendo que a 
inspiratória e a expiratória dependem diretamente da força 
muscular respiratória.27 O paciente com DP, devido à rigi-
dez e baixa complacência da parede torácica, apresenta dis-
túrbio ventilatório restritivo e, portanto, capacidade para 
inflar os pulmões reduzida, diminuindo, assim, o poten-
cial para gerar fluxo de ar expirado necessário para uma 
tosse efetiva.28 Os autores especulam que isso fundamenta 
os resultados deste estudo em relação à diminuição da FM 
respiratória e, consequentemente, da intensidade da tosse.

O presente estudo também demonstrou correlação 
fraca, porém significante, entre a diminuição do PFT 
e os sinais e sintomas motores da doença avaliados por 
meio da escala UPDRS. Pressupõe-se que a fraca correla-
ção encontrada deve-se ao fato deste estudo ter avaliado 
pacientes no estágio inicial da doença (H&Y, I a III), já 
que os com maior comprometimento da doença não fre-
quentavam a associação em que o estudo foi realizado. No 
entanto, Ebihara et al. avaliaram pacientes dos estágios I a 
V e não encontraram diferença entre o inicial e o avançado 
no que diz respeito à avaliação da intensidade da tosse. 
Além disso, foram avaliados no período “on” da medica-
ção, o que faz com que os sinais da doença sejam menos 
frequentes, alterando a percepção do avaliador. Cabe res-
saltar que há grande dificuldade em avaliar pacientes na 
fase “off ”, e talvez, por isso, a grande maioria dos estudos 
são realizados na fase “on” da medicação.

Visto que a principal causa de mortalidade na DP 
está relacionada à pneumonia aspirativa, e sendo a 
tosse o meio mais efetivo para a eliminação de secreção 

Figura 1 Correlações entre intensidade da tosse e força muscular 
inspiratória e expiratória
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Figura 2 Correlações entre intensidade da tosse e sinais e sintomas 
da doença
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e higienização brônquica, recomenda-se fortemente a 
avaliação da intensidade da tosse na prática clínica do 
fisioterapeuta, e principalmente nas doenças neurológi-
cas, neurodegenerativas e neuromusculares.

CONCLUSÃO
Observamos correlação do pico de fluxo de tosse com 
diminuição da força muscular respiratória e sinais e sin-
tomas motores em idosos com DP.


