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RESUMO
Introdução: a Doença de Parkinson (DP) é uma patologia neurodegenerativa progressiva e crônica causando alterações
motoras e não motoras. Decorre de lesão e morte de neurônios dopaminérgicos na substância negra, e em outras
áreas do sistema nervoso central. A partir de uma avaliação bem-feita, utilizando instrumentos validados, genéricos
e a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) é possível influenciar diretamente no
prognóstico da DP. Objetivo: Apresentar instrumentos validados e eficazes para uma avaliação fisioterapêutica nos
princípios da CIF na DP. Materiais e Métodos: Estudo qualitativo, com a realização de avaliação fisioterapêutica
baseada no modelo biopsicossocial, e utilização de instrumentos específicos e genéricos com a finalidade de classificar
o indivíduo abrangendo sua condição de saúde, fatores pessoais e ambientais. Resultados: Perante os instrumentos
validados a participante foi classificada: no estágio 3 pela escala de estágios e incapacidade de Hoehn e Yahr, apresentou
redução moderada na qualidade de vida com a pontuação de 50,64 no PDQ-39, na escala UPDRS atingiu 30 pontos,
resultando em baixo comprometimento da doença. Nos instrumentos genéricos: não apresentou déficit de equilíbrio
na escala de equilíbrio de Berg, alcançando 53 pontos, o TUG foi realizado em 8 segundos com baixo risco de quedas.
O DGI mostrou oscilação na direção da marcha com 17 pontos, a pontuação do MEEM foi 24, sendo considerado
normal para a escolaridade da participante. Conclusão: O presente estudo, ressalta a importância da utilização da CIF
e de instrumentos validados e genéricos na avaliação fisioterapêutica na DP.
Palavras-chave: Avaliação Fisioterapêutica; Parkinson; CIF; Escalas de Estágio

ABSTRACT
Introduction: Parkinson’s Disease (PD) is a progressive and chronic neurodegenerative pathology causing motor
and non-motor alterations. It results from injury and death to dopaminergic neurons in the substantia nigra and
other areas of the central nervous system. From a well-made assessment, using validated, generic instruments and
the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), it is possible to directly influence the
prognosis of PD. Objective: To present validated and effective instruments for a physical therapy assessment based
on the principles of the ICF in PD. Materials and Methods: Qualitative study, with physical therapy assessment
based on the biopsychosocial model, and use of specific and generic instruments in order to classify the individual
covering their health condition, personal and environmental factors. Results: In view of the validated instruments,
the participant was classified as: in stage 3 by the Hoehn and Yahr scale of stages and disability, she presented a
moderate reduction in quality of life with a score of 50.64 on the PDQ-39, on the UPDRS scale, she reached 30
points, resulting in low disease involvement. In generic instruments: there was no balance deficit on the Berg balance
scale, reaching 53 points, the TUG was performed in 8 seconds with low risk of falls. The DGI showed an oscillation
in the gait direction with 17 points, the MMSE score was 24, being considered normal for the participant’s education.
Conclusion: The present study highlights the importance of using the ICF and validated and generic instruments in
the physical therapy assessment of PD.
Keywords:Physiotherapeutic Evaluation; Parkinson’s; CIF; Internship Schedules.
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Avaliação fisioterapêutica na doença de parkinson

INTRODUÇÃO

A etiologia específica da doença é

A Doença de Parkinson (DP) é uma
patologia

neurodegenerativa

progressiva

e

crônica que causa alterações motoras e não

desconhecida, relacionando-se com alguns fatores
como: estresse, pesticidas, alterações genéticas e
celulares, envelhecimento e fatores ambientais (10,
.

11, 12.)

motoras, sendo considerada a segunda doença
neurológica mais comum . De acordo com Pau
(1)

et al.

(2)

(2016) ocorre lesão e morte de neurônios

dopaminérgicos na substância negra, e em outras
áreas do sistema nervoso central.
Postuma et al. (2015) ressalta a diferença
(3)

entre a DP e o parkinsonismo, que são síndromes
clínicas que apresentam no mínimo dois sinais
cardinais da DP, ou seja, bradicinesia acompanhado
de mais um. Apesar de apresentarem sintomas
parecidos o parkinsonismo está relacionado a
distintos sintomas e diagnósticos.
O

parkinsonismo

se

apresenta

de

várias maneiras, alguma delas são: demência de
corpos de Lewy, parkinsonismo induzido por
drogas, paralisia supranuclear progressiva (PSP),
degeneração corticobasal, atrofia de múltiplos
sistemas e parkinsonismo infantil (4,5).
Segundo

Olesen

et

al.

(6)

(2012),

aproximadamente 1,2 milhões de indivíduos
vivem com DP na Europa. No Brasil cerca de
160 mil pessoas acima de 50 anos de idade são
acometidas pela doença , e a incidência é maior
(7)

em homens do que mulheres . A Organização
(8)

Mundial da Saúde (OMS) estima que em 2030, a
DP vai atingir cerca de 2 milhões de pessoas em
todo o mundo .
(9)

Dados

do

Instituto

Brasileiro

de

Geografia e Estatística (IBGE), mostram que
a população com faixa etária acima de 60 anos
excede os 30 milhões, isso representa uma taxa
de 3% de pessoas com DP de caráter idiopático
.

(13,14)

Caracterizada por um processo lento
e progressivo, os sintomas variam de indivíduo
para indivíduo, sendo classificados como sinais
motores e não motores. Os sinais cardinais da
doença são compostos pelos sintomas motores:
tremor de repouso, instabilidade postural, rigidez
e o principal que é a bradicinesia. Além dos
mencionados, outros sintomas motores podem
ser observados, como: alteração na deglutição e
marcha (15,16).
Segundo Sant et al. (17) (2008) a bradicinesia
é a redução da velocidade no início e durante
a execução do movimento. A rigidez decorre
do aumento da resistência dos movimentos,
tornando-os mais firmes. O tremor de repouso
(4-6 Hz) inicialmente ocorre nas extremidades de
um lado do corpo e com a progressão acometem
os dois lados (17,18,19).
A instabilidade postural ocorre ao realizar
mudanças rápidas na direção da marcha e pode
aumentar devido à postura fletida adquirida pelo
indivíduo (20). Apesar da variação dos sintomas,
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espera- se que pessoas acometidas pela doença,

independência dos mesmos pelo maior tempo

tenham declínio da mobilidade, elevado risco de

possível em suas Atividades de Vida Diária

quedas, diminuição da independência e restrições

(AVD’s), abrangendo todos os contextos inclusive

na qualidade de vida (21).

o social e ambiental (30).

Em média 70% dos indivíduos com

Uma

bem

influenciando

fundamentada

DP, apresentam sintomas não motores que

é

acometem de maneira significativa sua qualidade

prognóstico e enfrentamento da DP. Diante

de vida e convívio social. Algumas manifestações

disso, fez- se necessário a criação de escalas com

já são observadas na fase inicial da doença como:

o intuito de melhorar a avaliação da doença. Tais

disfunção olfativa, distúrbio do sono, depressão

escalas, avaliam a condição geral, incapacidades,

e constipação (22,23,24). Juntamente com alterações

funções mentais e motoras além da qualidade de

cognitivas relacionadas a memória e tempo de

vida (31,32).

reação (25).

essência,

avaliação

diretamente

no

A avaliação deve ser realizada de forma

Os autores Lees, Hardy e Revesz

,

global, não apenas com foco na patologia ou

explicam que o diagnóstico deve ser embasado

incapacidade, como mostra a Classificação

nos critérios clínicos, sendo a bradicinesia o

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e

principal sintoma da patologia, além de no mínimo

Saúde (CIF). A proposta da assistência integral

mais um dos sinais cardinais. É comprovado que

apontada pela CIF é uma ferramenta criada pela

ocorre mais de 90% de eficácia no diagnóstico,

OMS que interpreta e organiza toda a análise

quando realizado por um neurologista especialista

da incapacidade, permitindo a ampliação da

em patologias do movimento (26,27).

avaliação e intervenção (33).

(19)

Na prática clínica a Escala de Estadiamento

A CIF é um modelo que facilita a

Hoehn e Yahr (HY), permite avaliar a progressão

comunicação entre os profissionais da saúde,

da doença que varia de leve a moderado, porém

integrando os principais modelos de incapacidade,

não classifica sintomas não motores

. Sua

o modelo médico e o modelo social, como uma

classificação varia de 1 a 5, sendo elas: (HY1-2)

síntese biopsicossocial. É usada em conjunto

estágio inicial ou sem complicações, (HY3-4)

com a Classificação Internacional de Doenças

estágio moderado e (HY5) estágio avançado (29).

(CID-10) (34).

A

fisioterapia

desempenha

(28)

papel

Segundo a OMS (35) (2003) a abordagem

essencial nesses pacientes, promovendo melhora

biopsicossocial, busca aproximar- se da visão que

da funcionalidade, redução de limitações na

compreende diferentes perspectivas: biológica,

deambulação, em atividades cognitivas e com

individual e social. Dessa maneira, o instrumento

foco principal na preservação da autonomia e

presume que a funcionalidade do indivíduo
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depende da interação entre sua condição de
saúde, fatores ambientais e pessoais. A CIF
aborda aspectos da saúde humana e domínios
relacionados com a saúde.
A classificação é organizada em duas
etapas gerais, com os domínios: (1) Funcionalidade
e Incapacidade, que inclui os componentes,
Funções e Estruturas do Corpo, Atividade e
Participação e (2) Fatores contextuais, que inclui
os componentes Fatores Ambientais e Fatores
Pessoais. Apesar dos fatores pessoais fazerem
parte dos Fatores Contextuais, o mesmo ainda
não é classificado pela CIF devido à variações
sociais e culturais (36).
A CIF, não é um instrumento avaliativo,
e sim de classificação de condição de saúde
e, portanto, é necessário que os profissionais
que utilizarem esse recurso, utilizem outras
fontes para apontar a condição de saúde, como
instrumentos de avaliação padronizados, coleta
de dados do próprio individuo e/ou de seus
familiares, documentos e história clínica (37).
Diante dos argumentos, é de suma
importância que a avaliação fisioterapêutica
seja

baseada

em

instrumentos

validados

com embasamento científico. Dessa maneira
as abordagens e objetivos ficam claros e
estabelecidos, tornando o paciente ativo em seu
tratamento.
Portanto, o objetivo do presente estudo
é apresentar instrumentos validados e eficazes
para uma avaliação bem fundamentada e nos
princípios da CIF na DP.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Para execução desse trabalho foi feito
um levantamento bibliográfico nas bases de
dados Scielo, Pubmed e PUC. Após a realização
das buscas desses artigos, foram selecionados
os que apresentavam maior coerência com o
objetivo desse estudo. A Versão em português da
Diretriz Europeia de Fisioterapia para a Doença
de Parkinson e a CIF também foram utilizadas
como referência.
A participante da pesquisa foi selecionada
devido à proximidade de um dos pesquisadores,
que relatou que ela apresentava sintomas motores
importantes que seriam relevantes para a pesquisa.
Contudo esse pesquisador não participou do
processo de avaliação, para que não houvesse
interferência nos resultados obtidos.
Foi realizada uma avaliação fisioterapêutica
presencial baseada no Modelo Biopsicossocial,
para nortear e caracterizar a condição de saúde da
participante e escolha dos instrumentos validados
ideais para se traçar uma intervenção assertiva.
A avaliação iniciou- se, baseado no
modelo Biopsicossocial da seguinte maneira:
Funções e Estruturas do Corpo foram avaliadas
por meio de tônus, trofismo, movimentos
involuntários,

teste

de

força

muscular,

sensibilidade profunda e superficial, amplitude
de movimento, posturas, transferências, marcha
e testes de coordenação e equilíbrio. Para analisar
as Atividades e Participação da participante, os
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Fatores Ambientais e Fatores Pessoais, foram

física e assim permitir ao indivíduo realizar as

realizadas perguntas para coleta das informações.

atividades do seu dia a dia com a maior eficiência

Após a avaliação, foram selecionados

e independência possível. Para que isso ocorra, o

instrumentos específicos para avaliar a DP: Escala

autor ainda ressalta que a avaliação do paciente

de Estadiamento de Hoehn e Yahr, Questionário

deve ser adequada e conduzida sistematicamente

da Doença de Parkinson- 39 (PDQ-39) e a Escala

a fim de gerar informações que contribuam para

Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson

a tomada de decisão.

(UPDRS), além de instrumentos genéricos:

A OMS
de

uma

(35)

(2003), preconiza que por

Escala de Equilíbrio de Berg, Time Get Up

meio

abordagem

biopsicossocial,

Go (TUG), Versão Brasileira do Dynamic Gait

procura aproximar-se de uma visão que abrange

Index (DGI) e o Mini Exame do Estado Mental

diferentes perspectivas, como: social, individual e

(MEEM).		

biológica. Sendo assim, o instrumento pressupõe

A pesquisa obteve aprovação do comitê

que a funcionalidade de um indivíduo consiste

de ética em pesquisa e a participante do estudo

no complexo da interação entre a sua condição

assinou e recebeu uma cópia do Termo de

de saúde, seus fatores pessoais e seus fatores

Consentimento Livre e Esclarecido autorizando

ambientais.

a avaliação fisioterapêutica presencial, coleta de

Através da CIF foram organizadas

dados, uso da imagem e aceitando participar

informações de funcionalidade e incapacidade

do estudo, sendo comunicada a respeito dos

em uma avaliação inicial. As funções e estruturas

objetivos, riscos e procedimentos envolvido.

do corpo foram avaliadas por meio de tônus,
trofismo,

3. RESULTADO E DISCUSSÃO
Através desse estudo pode-se obter
como resultado que a avaliação fisioterapêutica
neurofuncional adulta, foi baseada no Modelo
Biopsicossocial composto por condição de saúde
(Doença de Parkinson) – funções e estruturas
do corpo – atividades e participação – fatores
ambientais e fatores pessoais.
Sampaio et al.

(38)

(2002), nos traz no

contexto da doença crônica, a importância do
fisioterapeuta na busca de diminuir a disfunção

movimentos

involuntários,

teste

de força muscular, sensibilidade profunda e
superficial, amplitude de movimento, posturas,
transferências, marcha e testes de coordenação e
equilíbrio. Em relação as atividades e participação
foram feitas perguntas para a coleta das
informações.
Para os autores Lopes e Santos

(39)

(2015), a DP envolve vários aspectos múltiplos
como a condição de saúde, gênero e condições
socioculturais. Sendo assim, o uso da CIF
pode ser uma forma de organizar e registrar o
planejamento ambiental, social e político na
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atenção ao processo de saúde do indivíduo om

atividades como higiene pessoal, vestuário

DP (40).

e transferências são realizadas de forma
Os fatores contextuais são classificados

como fatores ambientais e fatores pessoais e
foram coletados inicialmente.

independente.
As transferências de decúbito dorsal
para sentado, decúbito dorsal para decúbito

Como resultado obtido, em relação às

lateral direito e esquerdo, decúbito lateral

deficiências presentes nas funções e estruturas do

esquerdo e direito para decúbito ventral, sentado

corpo observou-se:

para decúbito dorsal, gato, ajoelhado, semi-

A avaliação do tônus em repouso, ao

ajoelhado, sentado para de pé, ortostatismo para

estímulo e em esforço se mostrou normal. Os

sentado foram realizadas sem alterações. Existe

grupos musculares de ombros, cotovelos, punhos,

dificuldade na locomoção até a cozinha pela

dedos, tronco, quadril, joelhos, pés e artelhos

presença de degraus no trajeto.

de maneira geral, obtiveram grau de força 5 em
ambos os lados. Notou-se alterações na fluência
e no ritmo da fala.
Não

foi

Em relação a restrição quanto a
participação podemos citar os seguintes itens:
Existe presença de marcha comunitária,

observado

alterações

na

sem dispositivo auxiliar ou órteses, em ritmo

sensibilidade profunda e superficial, no trofismo e

lento, sem padrão de MMSS ou MMII lesado,

na ADM. Foi constatado presença de movimento

com posição de cabeça e pelve normais, não

involuntário caracterizado por tremor nos

apresenta compensação ou reações associadas e

membros superiores. Na avaliação postural não

presença de equilíbrio.

houve alterações.

Consegue realizar atividades sem auxílio,

O teste cerebelar da prova de movimentos

como ir ao mercado, lotérica e centro da cidade

alternados foi positivo, os demais testes: rechaço,

próximos a sua residência, sendo considerada

index-index, index-nariz, calcanhar-joelho, braços

uma pessoa independente, necessitando de auxílio

estendidos, flexão de tronco em decúbito dorsal,

para cozinhar e deslocar- se a locais distantes,

Sinal de Romberg e Romberg sensibilizado, não

como é o caso da clínica de fisioterapia.

apresentaram alterações.
Em relação às limitações quanto as
atividades são:

Existe restrição em comer em restaurantes
e na presença de estranhos por vergonha, devido
o tremor em MMSS, o que interfere diretamente

Nas atividades de alimentação a senhora
M.C.P., relatou restrição em cortar os alimentos e
segurar o copo ao ingerir líquidos, mencionando

na sua participação.
Em fatores ambientais foram observados
facilitadores e barreiras:

ainda dificuldade para deglutir. Porém as demais
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O uso da medicação específica para DP

e o meio de transporte particular, já que na

proporciona maior qualidade de vida e realização

cidade da participante não existe serviço de saúde

das suas atividades de vida diária (AVD’s), sendo

gratuito e transporte público.

um facilitador. A residência da participante é

Entre os fatores pessoais podemos citar:

considerada um fator barreira devido a existência

A participante é divorciada, mora sozinha,

de degraus muito altos, o que dificulta sua

aposentada e motivada.

locomoção até a cozinha para preparar suas
refeições e tomar água à noite.
O fator financeiro interfere de forma

Na Figura 1 identificam-se as interações
entre os componentes da CIF da M.C.P.

significativa dificultando o custeio da fisioterapia
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Os instrumentos validados e genéricos

produzir um questionário curto, simples e prático

relevantes usados no estudo, foram utilizados

para avaliar a qualidade de vida dos pacientes

mediante a condição de saúde e conforme os

com DP. A pontuação total do indivíduo varia

resultados obtidos na Avaliação baseada no

de 0 a 100, resultados baixos indicam melhor

Modelo Biopsicossocial.

percepção da qualidade de vida e pontuações

A qualidade de vida do indivíduo com

altas representam maior comprometimento (45). O

DP pode ser avaliada tanto por instrumentos

escore total da participante foi de 50,64 pontos

genéricos quanto os específicos. Os instrumentos

demonstrando redução moderada da qualidade

específicos são mais sensíveis e direcionados

de vida.

para detectar alterações no estado de saúde

A Escala Unificada de Avaliação da

do indivíduo com DP41. Já os instrumentos

Doença de Parkinson (UPDRS) é muito utilizada

genéricos, são aqueles que podem ser aplicados

para avaliar tanto o nível de estrutura e função

em vários tipos de doenças diferentes (42).

corporal, quanto o nível das atividades (46). Apesar

No estudo foram utilizados como

de sua alta confiabilidade ela tem a desvantagem

instrumentos específicos, a Escala de Estágios

de ser extensa, levando assim muito tempo para

de Incapacidade de Hoehn e Yah, PDQ-39 e a

sua aplicação. Portanto a UPDRS avalia sintomas,

Escala Unificada de Avaliação da Doença de

sinais e determinadas tarefas através da observação

Parkinson (UPDRS).

clínica e autorrelato do próprio indivíduo

Para indicar o estado geral do indivíduo

entrevistado e é dividida em subescalas. O escore

com DP, de uma forma rápida e prática foi

total desse instrumento varia de 0 a 154, onde o

utilizado a Escala de Estágios de Incapacidade

valor máximo indica maior comprometimento da

de Hoehn e Yahr, que é composta por 5 estágios

doença e o valor mínimo representa normalidade

classificatórios que avalia a gravidade da doença.

(47)

Mello e Botelho (43) (2010), classificam os indivíduos

pontos, apresentando baixo comprometimento

em estágios de 1 a 3 sendo incapacidade leve e

relacionado a doença.

. A pontuação da paciente nessa escala foi de 30

moderada, enquanto os estágios 4 e 5 classificam

Nesse estudo foram utilizados como

como incapacidade grave. A escala deve ser

instrumentos genéricos, a Escala de Equilíbrio de

aplicada no tempo off, sem o uso da medicação

Berg, o teste Time Get Up Go (TUG), Dynamic

para a DP (44). A participante foi classificada pela

Gait Index (DGI) e o Mini-Exame do Estado

Escala de Estágios de Incapacidade de Hoehn e

Mental (MEEM).

Yahr no estágio 3.

Berg et al. (48) (1989), avalia em 14 situações

O instrumento PDQ-39, é composto por

o equilíbrio do indivíduo através da Escala de

39 questões e foi desenvolvido com a finalidade de

Equilíbrio de Berg, representativas de atividades
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do dia a dia, tais como: levantar-se, andar, ficar de

O Teste Time Get Up Go (TUG) da participante

pé, transferir-se, inclinar-se para a frente, virar-se,

foi realizado em 8 segundos, apresentando baixo

dentre outras capacidades. A pontuação máxima

risco de quedas.

a ser alcançada é de 56 pontos e cada item varia

Dynamic

Gait

Index

(DGI)

foi

uma pontuação de 0 a 4 em ordem ordinal de

desenvolvido com o objetivo de avaliar e

cinco alternativas, variando de acordo com o grau

documentar a capacidade do indivíduo em

de dificuldade do indivíduo. Portanto é um teste

modificar a marcha em resposta às mudanças nas

clínico que avalia o equilíbrio estático e dinâmico

demandas de determinadas tarefas, em indivíduos

e o risco de quedas considerando a influência

portadores de DP com comprometimentos no

ambiental na função. Na Escala de Equilíbrio de

equilíbrio. A pontuação normal a ser alcançada na

Berg a participante alcançou 53 pontos, sendo

Versão Brasileira do Dynamic Gait Index (DGI)

assim, não apresentou déficit de equilíbrio.

é de 24 pontos, nesse instrumento a paciente

Segundo Podsiadlo e Richardson

(49)

(1991), o teste Time Get Up Go (TUG) avalia

atingiu 17 pontos apresentando oscilação na
direção da marcha.

o equilíbrio do indivíduo na posição sentado,

Mini-Exame do Estado Mental (MEEM)

estabilidade na deambulação, transferências

é um instrumento validado muito usado

de sentado para em pé e mudanças da marcha

mundialmente na população idosa com o intuito

sem utilizar estratégias compensatórias. O teste

de mensurar o estado cognitivo do indivíduo.

é simples e é pedido para o indivíduo levantar-

Fornece funções cognitivas, contendo questões

se de uma cadeira, deambular uma distância de

especificas, como orientação temporal e espacial,

3 metros, virar-se e retornar no mesmo percurso

memória e habilidades visuoespaciais. Lourenço

e sentar-se na cadeira novamente. O indivíduo é

e Veras

instruído a executar o teste de forma segura e o

valioso de rastreio para perda cognitiva, o teste

mais rápido possível. Os indivíduos adultos e que

não é controlado por tempo e sim por um score

não possuem alterações no equilíbrio, realizam o

máximo de 30 pontos. As notas de corte são

teste em menos de 10 segundos; já os indivíduos

classificadas em: 18 pontos para analfabetos,

que possuem um pouco de dependência nas

21 pontos para indivíduos com 1 a 3 anos de

transferências básicas, realizam o teste em menos

escolaridade e 24 pontos para indivíduos com

de 20 segundos ou mais; e os indivíduos com

4 a 7 anos de escolaridade. Dessa maneira a

dependência em muitas AVD’s e mobilidade,

pontuação alcançada pela participante de 24

realizam o teste em mais de 20 segundos.

pontos no MEEM apresentou-se normal, sendo

Lembrando que se pode usar dispositivo para

apropriada pela sua escolaridade.

(50)

(2008), considera um instrumento

auxílio da marcha durante a aplicação do teste.
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Outros instrumentos validados podem
ser aplicados mediante a avaliação inicial baseada
no Modelo Biopsicossocial, sendo eles, Escala
de Fadiga da Doença de Parkinson (PFS-16) e
Questionário de Histórico de Quedas, porém
com a paciente não houve a necessidade da
aplicação desses demais testes.

4. CONCLUSÃO
Diante do estudo apresentado, concluiu-se
que a avaliação fisioterapêutica quando realizada
nos princípios da CIF, compreende o indivíduo
em diferentes perspectivas: biológica, individual
e social. Logo, para uma avaliação assertiva o
fisioterapeuta deve utilizar instrumentos validados
e genéricos, que permitem quantificar e analisar a
condição geral de saúde, incapacidade, funções
cognitivas e qualidade de vida dos pacientes com
DP.
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