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RESUMO ABSTRACT 

 

Introdução: Os sintomas não-motores podem surgir 

uma década antes da instalação dos sintomas motores, 

e causam piora na qualidade de vida dos pacientes com 

doença de Parkinson (DP). Há um interesse crescente 

na investigação de opções terapêuticas para tratamento 

das principais disfunções não motoras na DP: 

disfunções do sono, neuropsiquiátricas, autonômicas e 

gastrointestinais. Objetivo: analisar os efeitos da DBS 

e da terapia medicamentosa nos sintomas não-motores, 

relacionando as duas terapias e comparando seus 

benefícios. Metodologia: Foi realizada uma busca nas 

bases de dados MEDLINE e LILACS dos artigos dos 

últimos 5 anos. Resultados: De acordo com os 

cruzamentos realizados, foram encontrados um total de 

5845 artigos nas buscas eletrônicas nas plataformas 

citadas. Na base de dados MedLine, via PubMed, 

cruzando-se as palavras-chave e os termos livres, 

foram selecionados 16 artigos para a revisão. Nas 

bases de dados LILACS encontrou-se 251 artigos, dos 

quais 116 foram excluídos pelo título, 52 resumos 

foram lidos, dos quais 9 foram selecionados para o 

estudo. Conclusão: Apesar de ainda não haver 

fundamentos completamente consolidados na 

literatura, há evidências de que terapias 

antiparkinsonianas e DBS possuem impacto 

significativo nos sintomas do sono, neuropsiquiátricos, 

autonômicos e gastrointestinais. 

 
Palavras-chave: Doença de Parkinson; Terapia 

medicamentosa; sintomas não-motores; DBS 

Introduction: Non-motor symptoms might appear a 

decade before the onset of motor symptoms and 

worsen quality of life in patients with Parkinson’s 

disease (PD). There is an increasing interest in 

investigating therapeutic options for treatment of 

major non-motor dysfunctions in PD: sleep, 

neuropsychiatric, autonomic and gastrointestinal 

dysfunctions. Objective: to analyze the effects of 

DBS and drug therapy on non-motor symptoms, 

relating both therapies and comparing their benefits. 

Methodology: A search was performed at MEDLINE 

and LILACS databases of articles from the last 5 

years. Results: through the crosses made, a total of 

5845 articles were found in the electronic searches at 

platforms mentioned above. In MedLine database, via 

PubMed, 16 free articles were selected for this 

review. In LILACS databases, 251 articles were 

found, of which 116 were excluded by title, 52 

abstracts were read, of which 9 were selected for this 

study. Conclusion: Although there has not yet been 

fully consolidated grounds in literature, there is 

evidence that antiparkinsonian drugs and DBS have a 

significant impact on sleep, neuropsychiatric, 

autonomic and gastrointestinal symptoms. 
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INTRODUÇÃO 

 
A Doença de Parkinson (DP) foi descrita pela primeira vez por James Parkinson (JP) 

em sua monografia “The Essay on the Shaking Palsy”, em 1817¹. Foram descritas 

características clínicas de seis pacientes que apresentavam movimento trêmulo involuntário, 

redução da força muscular e com tendência a curvar-se sobre seu centro de gravidade, fatores 

de um espectro conhecido como “Paralisia Agitante”1,2. 

Atualmente, sabe-se que a DP é uma doença neurodegenerativa onde há redução da 

produção de dopamina provocando sintomas clínicos típicos3,4, além de ser a segunda 

desordem neurodegenerativa progressiva mais comum após a Doença de Alzheimer5. As taxas 

de incidência anual, em países desenvolvidos, são de 14 por 100.000 na população total e 160 

por 100.000 em indivíduos com 65 anos ou mais, afetando 1,5 vezes mais homens5,6. 

Desde as primeiras descrições dos sintomas característicos da “ Paralisia Agitante”, os 

sinais motores da DP foram discutidos. Hoje, há um espectro amplo de sinais clínicos que 

perfazem a doença, englobando os sintomas não-motores¹. Didaticamente, pode-se dividir a 

apresentação clínica em sintomas motores, alterações cognitivas, alterações comportamentais 

/ neuropsiquiátricas e sintomas relacionados às falhas do sistema nervoso autônomo, podendo 

cada uma ser mais proeminente a partir da variação individual e de áreas mais afetadas 5,7. 

Os sintomas não-motores podem surgir como pródromos, uma década antes da 

instalação franca da DP 8,9. Falta de envolvimento emocional, sonolência diurna excessiva, 

problemas de sono e constipação, podem ocorrer em 60 a 70 % dos pacientes antes do 

diagnóstico e, nos já diagnosticados com DP, 90 % tem sua qualidade de vida afetada por esses 

sintomas 5,8,10. Geralmente, esses sintomas são mais difíceis de controlar por apresentarem 

resposta limitada às medicações, além dos agravos provocados pelos efeitos adversos dos anti- 

parkinsonianos 2,5. 

Terapias cirúrgicas são geralmente reservadas para DP pacientes que estão 

apresentando efeitos diminuídos de terapia com dopamina ao longo do tempo, e a Estimulação 

Cerebral Profunda (DBS) é a terapia freqüentemente utilizada. No DBS, um eletrodo é 

implantado no núcleo subtalâmico (STN), Globo Pálido Interno (GPi) ou núcleo intermediário 

ventral, fornecendo estimulação elétrica de alta frequência contínua 4,5,11. Os benefícios do DBS 

para os sintomas motores já são bem descritos na literatura e também vem ganhando espaço 

para o tratamento dos sintomas não-motores na DP. 
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Dessa forma, o objetivo do presente estudo é analisar os efeitos da DBS e da terapia 

medicamentosa nos sintomas não-motores, relacionando as duas terapias e comparando seus 

benefícios. 

 
METODOLOGIA 

 

Os seguintes passos do método da revisão integrativa de literatura foram seguidos: a 

identificação do problema (foi definido claramente o propósito da revisão); a busca da literatura 

(com a delimitação de palavras-chave, bases de dados e aplicação dos critérios definidos para 

a seleção dos artigos); a avaliação e a análise dos dados obtidos 12-14. 

Esta revisão surgiu da necessidade de comparação entre a eficácia da terapêutica 

medicamentosa versus Estimulação Cerebral Profunda (DBS) no que diz respeito aos sintomas 

não-motores da DP. Com isso, a pergunta norteadora foi: Qual terapia é mais eficiente no 

tratamento dos sintomas não-motores na DP? 

A busca dos artigos ocorreu no período de dezembro de 2018 a maio de 2019 a partir 

das bases de dados MEDLINE, LILACS e COCHRANE e foi realizada por dois pesquisadores 

de forma independente, bem como os pontos de conflito foram discutidos em reuniões 

específicas. Para a pesquisa dos artigos e foram utilizadas combinações entre as seguintes 

palavras-chave: DBS Parkinson, Terapia medicamentosa Parkinson, Sintomas não-motores e 

suas variantes em inglês, DBS Parkinson, Drug Therapy e Non-motors symptoms, 

consideradas descritores no Decs (Descritores em Ciências de Saúde) e MeSH (Medical 

Subject Headings) 

Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos foram: todos escritos em português, 

inglês e espanhol, com data de publicação entre 2019 e 2014, disponíveis por completo nas 

bases selecionadas e que apresentassem no título as palavras- chave. Ademais, priorizamos 

aqueles que obtiveram resultado da pesquisa por completo, com medicações disponíveis no 

Brasil e com o controle das doses. 

Foram excluídos aqueles que tinham sido publicados em idiomas diferentes, indexados 

antes de 2014, que não apresentaram as palavras-chave no título do artigo, sem metodologia 

descrita, relato de caso, revisões narrativas, além daqueles que apresentaram animais como 

objeto de estudo. Todos os estudos utilizados atenderam os critérios de inclusão definidos no 

início do protocolo metodológico do presente estudo, no sentido de responderem à pergunta da 

pesquisa.   
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                      RESULTADOS 

 
Na base de dados MedLine, via PubMed, cruzando-se as palavras-chave, foram 

encontrados 65 artigos, dos quais 20 artigos foram lidos na íntegra e 14 selecionados. 45 artigos 

foram excluídos pelo título, 6 pelo conteúdo, totalizando 51 excluídos. Na base de dados, 

LILACS, encontrou-se 48 artigos, 13 lidos na íntegra e 11 selecionados. Dos 48 artigos, 38 

foram excluídos pelo título e 2 pelo conteúdo, totalizando 37 artigos excluídos. Já na base de 

dados Cochrane, 121 artigos foram encontrados, 30 lidos na íntegra e 6 selecionados para o 

estudo. Quanto aos excluídos, 83 foram pelo título, 24 pelo conteúdo e 8 por repetição em outras 

bases de dados, totalizando 115 artigos (tabela 1). De acordo com a leitura dos artigos 

selecionados, estes foram classificados de acordo com a classificação de Nível de Evidência 

Científica por Tipo de Estudo - “Oxford Centre for Evidence-based Medicine”. A tabela a seguir 

apresenta uma síntese do processo de obtenção dos artigos selecionados para a revisão 

integrativa (Tabela 2). 

 

 
TABELA 1: SISTEMÁTICA DE BUSCA POR PUBLICAÇÕES EM BASES DE 

DADOS 

 
BASE DE 
DADOS 

PALAVRAS- 
CHAVE 

CRUZADAS 

Nº DE 
ARTIGOS 

ENCONTRAD
OS 

 
ANALISADOS 

REFERÊNCIAS 
PARA REVISÃO 

MEDLINE Drug therapy x 

Non-motor 

symptoms 

41 11 8 

 

MEDLINE 
 

DBS Parkinson x 

Non-motor 

symptoms 

 

15 
 

4 
 

3 

MEDLINE  

DBS Parkinson x 

Drug therapy 

 

9 
 

5 
 

3 

 

LILACS 
 

Terapia 

medicamentosa 

Parkinson x 

sintomas não 
motores 

 

22 
 

2 
 

2 

 

LILACS 
 

DBS Parkinson x 

sintomas não- 

motores 

 

           22 
 

               7 
 

5 
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      LILACS 
 

DBS Parkinson 

x terapia 

medicamentosa 
Parkinson 

 

              4 
 

                   4 
 

                       4 
 

 

 

COCHRANE 
 

Drug Therapy x 

Non-motors 

symptoms 

 

           48 
 

                   14 
 

            1 
 

 

COCHRANE 
 

DBS 
Parkinson X 
non-motors 
symptoms 

 

 

          14 
 

                7 
 

          1 
 

 

COCHRANE 
 

DBS Parkinson 

x Drug Therapy  

 

          59 
 

                17 
 

            4 
 

      

 

2) TABELA 2: ARTIGOS ANALISADOS E INCLUÍDOS NESTA REVISÃO 
 
 

Nº País/ Ano Autor Sujeitos de 

pesquisa 

Tipo de 

estudo 

Principais conclusões 

1. EUA, 2018 Vanle B, 

Olcott W, 

Jimenez J, 

et al 

Pacientes com 

DP 

Revisão 

sistemática de 

ensaios 

clínicos 

controlados 

randomizados 

(Nível 1 A) 

Antagonistas NMDA podem modular 

sintomas psiquiátricos na DP. No 

entanto, a evidência atual é 

inconclusiva. 

2. China, 

2018 

Li BD, Cui 

JJ, Song J, 

et al. 

Pacientes com 

DP 

Revisão 

sistemática e 

metanálise de 

ensaios 

clínicos 

comparáveis 

(Nível 1A) 

Comparada a eficácia do ropinirol, 

rasagilina, rotigotina, entacapone, 

apomorfina, pramipexol, sumanirol, 

bromocriptina, piribedil e levodopa 

com placebo, a apomorfina foi a que 

apresentou melhor resultado, 

reduzindo o comprometimento da 

memória e disfunção cognitiva. 

3. China, 

2016 

Wang Y, 

Yang Y, 

Wu H, Lan 

D, Chen Y, 

Zhao Z 

11 pacientes 

com DP e 

transtorno do 

sono REM 

Coorte (Nível, 

2 B) 

A rotigotina pode melhorar frequência 

e gravidade de comportamentos 

motores anormais durante o sono, 

especialmente relacionados a sonhos e 

queda da cama. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olcott%20W%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=29907742
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jimenez%20J%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=29907742
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4. México, 

2015 

Sandoval- 

Rincón M, 

Sáenz- 

Farret M, 

Miguel- 

Puga A, 

Micheli F, 

Arias- 

Carrión O. 

Pacientes com 

DP 

diagnosticados 

com disfunção 

cognitiva ou 

transtorno de 

humor 

depressivo 

segundo 

critérios do 

DSM IV. 

Revisão 

sistemática 

baseada em 

estudo caso- 

controle (Nível 

3A) 

Na disfunção cognitiva, a rivastigmina 

foi apontada como tratamento mais 

consistente. Quanto a depressão, 

IMAO, agonistas dopaminérgicos e 

rasagilina têm mostrado boa resposta. 

O pramipexol tem se mostrado, ainda, 

superior a antidepressivo. 

5. República 

Tcheca, 

2018 

Kurcova S, 

Bardon J, 

Vastik M, 

et al. 

24 pacientes 

com DP em uso 

de SNT-DBS 

bilateral. 

Coorte (Nível 

2B) 

Melhora significativa de sintomas 

autonômicos, distúrbio do sono e 

disfunção sensorial. Não houve 

resposta satisfatória quanto aos efeitos 

do DBS na disfunção sexual. 

6 EUA, 2016 Birchall 

EL, Walker 

HC, Cutter 

G, et al. 

50 pacientes 

com DP 

submetidos a 

SNT-DBS 

unilateral. 

Controle de 25 

pacientes sem 

DBS 

Coorte (Nível 

2B ) 

DBS STN apresenta melhoras quanto a 

depressão por mais de dois anos de 

pós-operatório em pacientes com DP 

moderada-grave. Pacientes sem DBS 

não apresentaram mudanças 

significativas no quadro depressivo. 

7 EUA, 2014 Okun MS, 

Wu SS, 

Fayad S, et 

al. 

30 pacientes 

submetidos a 

DBS unilateral 

(16 STN, 14 

GPi) 

Coorte (Nível 

2B) 

STN ou GPi DBS aumentaram 

ocorrência de ansiedade e problemas 

de humor. 

8 EUA, 

2014. 

Eisenstein 

SA, 

Dewispelae 

re WB, 

Campbell 

MC, et al. 

38 participantes 

com DP com 

STN-DBS 

bilateral e 

antiparkin-

sonianos 

Ensaio clínico 

randomizado 

controlado 

(Nível 1B) 

DBS STN bilateral diminuiu 

agudamente a ansiedade e a apatia 

autorreferidas enquanto aumentava a 

valência afetiva, mas não afetou a 

excitação emocional. 

9 Portugal, 

2014 

Couto MI, 

Monteiro 

A, Oliveira 

A, Lunet N, 

Massano J. 

Pacientes com 

DP submetidos 

a DBS bilateral 

STN ou GPi 

Revisão 

sistemática 

com metanálise 

(Nível 1A) 

O padrão e curso dos sintomas 

depressivos e ansiedade após DBS são 

heterogêneos, mas parecem melhorar a 

curto prazo após DBS-STN. 
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10 Alemanha, 

2015 
Alexoudi, 

A., Shalash, 

A., 

Knudsen, 

K., et al. 

150 pacientes 

com DP no pré 

e no pós-

operatório do 

DBS 

Coorte (Nível 

2B) 

Aumento no número de indivíduos 

tratados com antidepressivos até o 

terceiro ano de pós-operatório. 

11 Espanha, 

2017 

Valldeoriol 

a F, 

Santacruz 

P, Ríos J, 

et al. 

11 pacientes 

com DP em 

tratamento 

com gel 

intestinal de 

levodopa, 12 

pacientes 

com DP e 

STN-DBS 

bilateral  

Ensaio clínico 

não 

randomizado 

(Nível 2B) 

Não foram observadas alterações 

cognitivas ou comportamentais em 

pacientes com STN-DBS comparação 

com aqueles em tratamento 

medicamentoso. 

12 EUA, 2017 Bick SK, 

Folley BS, 

Mayer JS, 

et al. 

7 pacientes com 

DP submetidos 

a STN-DBS 

bilateral 

Ensaio clínico 

randomizado 

controlado 

(Nível 1 B) 

Os achados sugerem que o STN DBS 

altera os circuitos límbicos e a 

atividade pré-frontal especificamente 

durante a indução da emoção. 

13 China, 

2015 

Jiang LL, 

Liu JL, Fu 

XL, et al. 

10 pacientes 

com DP 

submetidos a 

STN-DBS 

bilateral 

Ensaio clínico 

randomizado 

controlado 

(Nível 1B) 

Não foram observadas alterações 

significativas na cognição, emoção ou 

sono. 

14 EUA, 2015 Gee L, 

Smith H, 

De La Cruz 

P et al. 

16 pacientes 

com DP 

submetidos a 

STN-DBS 

bilateral 

Ensaio clínico 

randomizado 

controlado 

(Nível 1B) 

75% dos pacientes apresentaram 

melhora do transtorno do controle 

impulsivo após a cirurgia. 

15 EUA, 2014 McIntosh 

LG, 

Mannava S, 

Camalier 

CR, et al. 

16 pacientes 

com DP, sendo 

9 STN-DBS 

bilateral e 

terapia 

medicamentosa, 

e 7 recebendo 

apenas terapia 

medicamentosa. 

 

Ensaio clínico 

randomizado 

controlado 

(Nível 1B) 

Medicação dopaminérgica e STN- 

DBS não afetam diferentemente o 

desempenho do reconhecimento de 

emoções na DP precoce. 

16 Brasil, 

2018 

Alves GKJ, 

Barcelos 

LB, Borges 

V, et al. 

6 pacientes com 

DP sob DBS. 

Ensaio clínico 

randomizado 

controlado 

Nível 1 B) 

Melhora significativa no humor 

depressivo e qualidade de vida. 
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17 Brasil, 

2015 

Cury RG. 41 pacientes 

com DP, 

estágios 

intermediário, 

com SNT-DBS 

bilateral. 

Estudo 

Observacional 

Longitudinal 

(Nível 1B) 

DBS melhora os sintomas não- 

motores: atenção, fadiga, sono, 

ansiedade, depressão e alterações do 

trato gastrointestinal. 

18 China, 

2018 

Xiang W, 

Sun YQ, 

Teoh HC 

119 pacientes 

com DP e 

distúrbios do 

sono, sendo 60 

em uso de 

pramipexol 

(liberação 

imediata) e 59 

liberação lenta. 

Estudo 

retrospectivo 

de ensaio 

clínico duplo- 

cego 

randomizado 

(Nível 1B) 

Pacientes com DP avançada e 

distúrbios do sono (levodopa estável), 

ambas as formulações de PPX 

mostraram melhorias nos distúrbios, 

sem diferenças significativas. 

19 EUA, 

2016. 

Chahine 

LM, Amara 

AW, 

Videnovic 

A 

Pacientes com 

DP e distúrbios 

do sono 

Revisão 

sistemática 

qualitativa 

(Nível 3A) 

Medicações antiparkinsonianas podem 

ter efeitos positivos ou negativos 

potenciais em distúrbios do sono 

específicos. 

20 China, 

2015 

Wang XH, 

Zhang L, 

Sperry L, et 

al. 

Pacientes com 

DP em uso de 

DBS 

Revisão 

sistemática 

(Nível 2 A) 

 DBS parece trazer efeito benéfico 

geral nos aspectos sensorial, sono, 

gastrointestinal, sudorese, 

cardiovascular, odor, sintomas 

urológicos e disfunção sexual. 

21 Inglaterra, 

2017 

Kurtis MM, 

Rajah T, 

Delgado 

LF, Dafsari 

HS. 

Pacientes com 

DP em uso de 

DBS 

Revisão 

sistemática 

(Nível 2 A) 

Melhora da ansiedade e, 

possivelmente, também da depressão. 

22 EUA, 2016 Basiago A, 

Binder DK. 

Pacientes com 

DP e disfunção 

autonômica em 

uso de DBS 

Revisão 

sistemática 

(Nível 2 A) 

DBS tem o potencial de adicionar mais 

precisão quanto aos efeitos desejados. 

23 EUA, 2016 Amara 

AW, 

Walker HC, 

Joop A, et 

al. 

20 indivíduos 

com DP em 

SNT-DBS (18 

unilaterais, 2 

bilaterais). 

Ensaio clínico 

controlado 

randomizado 

(Nível 1B) 

STN DBS de baixa frequência não 

melhorou o sono objetivo na DP. 

Medidas objetivas de sono não 

pioraram com o DBS desativado. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amara%20AW%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28924578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walker%20HC%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28924578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joop%20A%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=28924578
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24 Inglaterra, 

2016 

Dafsari HS, 

Reddy P, et 

al. 

60 pacientes 

com DP em uso 

de SNT-DBS 

bilateral 

Ensaio clínico 

multicêntrico 

(Nível 2B) 

Melhora significativa na hiperidrose 

com 6 meses de acompanhamento. 

25 Suécia, 

2017 

Johan 

Virhammar

, Dag 

Nyholm 

Pacientes com 

DP avançada  

Revisão 

sistemática 

(Nível 1B) 

Melhora dos sintomas motores e não-

motores da DP com terapias assistidas 

por dispositivos. 

26 Alemanha

, 2017 

Mónica M 

Kurtis, et.al  

Pacientes com 

DP 

Revisão 

Sistemática 

(Nível 1 A) 

Apenas evidências de classe III apóiam 

o benefício do DBS em sintomas como 

o sono, dor, disautonomia (urinária, 

gastrointestinal, cardiovascular e 

sudorese) e perda de peso. 

27 China, 

2018 

Wei Xiang, 

et. al  

Pacientes com 

DP avançada  
Ensaio 

Clínico (Nível 

1B) 

Ambas as formulações de PPX 

mostraram melhorias nos sintomas 

noturnos em pacientes com DP 

avançada com distúrbios do sono e 

foram geralmente bem toleradas 

28 China, 

2018 

Shen Y, et. 

al  

Pacientes com 

DP  
Revisão 

Sistemática 

(Nível 2A) 

EDS é comum na população com DP e 

pode ter um impacto imensamente 

negativo na qualidade de vida. Mais 

investigações são necessárias. 

29 Reino 

Unido, 

2017 

Sauerbier 

A, et. al 

Pacientes com 

DP 

Revisão 

Sistemática 

(Nível 2 A) 

O reconhecimento dos sintomas não-

motores permite tratamento mais 

individualizado com melhorias na 

qualidade de vida. 

30 USA, 

2014 

Goldman, 

J. G 

Pacientes com 

DP 

Revisão 

sistemática 

(Nível 2A) 

Estudos recentes fornecem novos 

insights sobre frequência, 

fisiopatologia e importância dos 

sintomas não motores da DP. 

 

 

DISCUSSÃO 

 
Diferentemente da maioria das características motoras da DP, os sintomas não motores 

geralmente apresentam respostas limitadas às opções terapêuticas. Entretanto, uma variedade 

de tratamentos está disponível e, para alguns pacientes, eles podem efetivamente controlar e/ou 

melhorar a qualidade de vida. Além das opções medicamentosas, a Estimulação Cerebral 

Profunda (DBS) vem demonstrando, em ensaios clínicos, melhora considerável dos sintomas. 

A abordagem da terapêutica nos sintomas não motores será didaticamente dividida em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dafsari%20HS%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=26385442
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reddy%20P%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=26385442
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Virhammar%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28344656
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Virhammar%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28344656
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kurtis%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28725706
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kurtis%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28725706
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xiang%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30013321
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shen%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29664059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sauerbier%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28554415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sauerbier%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28554415
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. 

distúrbios do sono, sintomas psiquiátricos, disfunção autonômica e distúrbios gastrointestinais 

15,16,74,75. 

. 

 

1. DISTÚRBIOS DO SONO 

 
           As alterações do sono na DP podem ser classificadas em: distúrbios do sono (insônia, 

distúrbios respiratórios do sono (SDB), síndrome das pernas inquietas, movimentos periódicos 

dos membros, movimento ocular não rápido, parassonias e distúrbios comportamentais do sono 

REM e distúrbios da vigília (sonolência diurna excessiva - SDE) e início repentino de 

sono18,19,23. Aproximadamente 15% a 50% dos pacientes sofrem Transtorno do Sono REM 

(RBD). 

Num ensaio cruzado, controlado por placebo, o inibidor da colinesterase, rivastigmina, 

reduziu o número de episódios alterações do sonho em doentes com DP17,26,27. A rotigotina 

também apresentou benefício para o controle dos distúrbios do sono REM ao diminuir os 

escores da Escala do Sono da Doença de Parkinson Modificada (PDSS-2), num estudo 

controlado randomizado com 11 pacientes28. 

O estudo PRIAMO relatou uma prevalência de 37% de insônia em pacientes com 

DP18,29. Embora a insônia possa ser um efeito colateral dos antidepressivos, estudos 

controlados com nortriptilina, paroxetina e venlafaxina fornecem evidências de que o 

tratamento da depressão na DP melhora os sintomas de insônia17. 

A SDE é comum entre os pacientes com DP, afetando 20-60% pacientes. Múltiplos 

fatores influenciam na prevalência, incluindo duração e gravidade da doença, idade, sexo, 

cognição, presença de distúrbios noturnos do sono e distúrbios de humor17,18,30,72,73. 

Diversas terapias foram avaliadas para o manejo da sonolência excessiva na DP. Os 

tratamentos considerados (modafinil, memantina e terapia por luz brilhante) não são mais 

eficazes do que o placebo. O DBS demonstrou melhora na qualidade do sono, 

consequentemente obteve melhora na SDE16,17,28. Um ensaio clínico com 18 pacientes que 

faziam uso de pramipexol de liberação prolongada também demonstrou redução de distúrbios 

do sono e melhora na pontuação da PDSS-231. 

Vários estudos investigaram o efeito do DBS na disfunção do sono na DP e observaram 

melhora objetiva na qualidade do sono estudada por polissonografia após STN DBS. Eles 

relataram aumento do sono contínuo, tempo e um índice de despertar diminuído em 11 

pacientes aos 6 meses após. Houve melhora do sono total e da qualidade após STN DBS16
 

Cinco artigos demonstraram melhora em diferentes aspectos dos distúrbios de sono- 

https://www.uptodate.com/contents/rivastigmine-drug-information?search=transtorno%2Bdo%2Bsono%2BREM%2Bem%2Bpacientes%2Bcom%2Bparkinson&amp;topicRef=14894&amp;source=see_link
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vigília na DP 1,16,32,33,34. Num ensaio clínico prospectivo não-cego avaliou o benefício do DBS 

no Globo Pálido Interno (GPi) no sono, os resultados mostraram tendências positivas, apesar 

de não haver significância estatística, como vistos em estudos anteriores com STN33. Foi 

consenso entre os estudos a necessidade de pesquisas com populações maiores e com 

eliminação de possíveis vieses. 

 
2. SINTOMAS NEUROPSIQUIÁTRICOS 

 
Alterações no humor, na percepção, sensação e resposta à emoções são extensamente 

descritos na DP, e ocorrem devido ao comprometimento funcional dos gânglios da base, que 

atuam no processamento sensório-motor, associativo e límbico16,36. A apatia está presente em 

40% dos casos de DP, e pode ser conceituada como um distúrbio comportamental caracterizado 

por motivação e envolvimento emocional reduzidos16
 

A reposição dopaminérgica tem mostrado resultado positivo em relação a apatia16,37; 

com a apomorfina tendo resposta superior em relação a outros antiparkinsonianos, não apenas 

nisso, como também quanto a depressão e a disfunção cognitiva37. O DBS também tem sido 

amplamente estudado quanto a seus efeitos no humor. Quanto ao alvo, o STN parece ter mais 

significância que o GPi35. Em ensaio clínico randomizado controlado, McIntosh et. al concluiu 

que não há diferenças entre medicação dopaminérgica e STN-DBS no reconhecimento de 

emoções em pacientes no estágio inicial da DP. 

Dois ensaios clínicos randomizados encontrados tiveram resultados divergentes. Jiang 

et al. em acompanhamento com 10 pacientes em uso de STN-DBS bilateral durante 5 anos, não 

houve mudanças significativas, assim como em coorte com 30 pacientes realizada por Okun et 

al38,39. Já Eisenstein et al., ao analisar 38 pacientes em DBS on e off, concluíram que o DBS 

promove redução da apatia autorreferida e aumento da expressão afetiva, mas não afeta a 

excitação emocional. A mudança no humor não se correlacionou com a resposta motora ao 

DBS, sugerindo ser fatores independentes40. Os pacientes que possuíam diagnóstico de 

transtorno de humor depressivo ou transtorno de ansiedade generalizada tiveram respostas 

melhores quanto a apatia em comparação a pacientes sem esses diagnósticos e com pontuações 

similares nas escalas utilizadas para avaliar humor40. 

Em estudo realizado por Bick et al. encontrou-se que a estimulação do STN altera a 

hemodinâmica pré-frontal durante uma tarefa de indução de emoção, mas não durante 

estímulos emocionalmente neutros, porém os achados clínicos foram variáveis, tanto a 

diminuição da intensidade de indução da emoção negativa quanto a maior indução de humor e 
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emoção foram relatadas com o DBS41, estando correlacionadas aos escores do inventário de 

depressão de Beck. Estudos relatam também o aumento na ocorrência de apatia, que pode ser 

explicada devido a retirada ou redução brusca de medicações dopaminérgicas após a cirurgia 

de implantação do DBS, unilateral e bilateral, em STN e GPi16,39. 

Depressão é um sintoma não-motor consideravelmente incapacitante que compromete 

a qualidade de vida42,43. A prevalência varia de 20 a 50% dos pacientes com DP42. A eficácia 

terapêutica dos antidepressivos de primeira linha é baixa nesse grupo de pacientes, e os 

inibidores da recaptação seletiva de serotonina podem agravar sintomas motores devido aos 

efeitos antagônicos sobre a dopamina43. 

Alguns medicamentos antiparkinsonianos tem exercido boa resposta no tratamento da 

depressão e da ansiedade, como é o caso dos antagonistas dos receptores NMDA após uso 

prolongado, como a amantadina e a memantina, regulando disfunções glutamatérgicas43. Um 

estudo comparou a sertralina com o pramipexol, este último apresenta melhor resposta e menos 

efeitos colaterais44. Para atingir o efeito antidepressivo da rasagilina, são necessárias doses 

maiores que as utilizadas habitualmente44. 

Quanto aos efeitos do DBS, ainda é controverso. Em estudo coorte, o STN-DBS 

unilateral melhorou significativamente os escores de depressão 6 meses após a cirurgia, com 

efeito mantido após 24 meses. Em grupo pareado por idade e sexo, que não foi submetido ao 

DBS, não houve mudança nos escores de depressão ao longo do tempo45. Em outro estudo 

coorte, houve correlação significativa entre a redução medicamentosa e os escores de depressão 

e, principalmente, de ansiedade após um ano do DBS tanto STN como GPi39. 

Um estudo metanálise encontrou efeito positivo mais pronunciado do DBS quanto a 

depressão e a ansiedade a curto prazo, com declínio ao longo do tempo . Apesar disso, afirma 

ainda que, em relação à depressão, o DBS em STN apresenta superioridade ao tratamento 

medicamentoso, e aponta efeito oposto em relação a ansiedade46. Em uma coorte com 150 

pacientes, houve piora clínica nos primeiros meses de pós-operatório, que são geralmente 

transitórios e estão associados à abstinência de medicamentos antiparkinsonianos43,47. 

Foi mostrado redução importante no uso de antiparkinsonianos, incluindo tratamentos 

adicionais como inibidores da monoamina oxidase (IMAO) e inibidores da catecol-O- 

metiltransferase (ICOMT), porém foi aumentado o uso de antidepressivos após SNT-DBS. Em 

ensaio clínico, constatou-se melhora significativa na depressão, e encontrou ainda uma maior 

redução no nível diário de dose equivalente a levodopa (LEDD) em pacientes com DBS em 

STN que em GPi 48. 



17 
 

Os transtornos do controle dos impulsos (CIDs) como jogo patológico, 

hipersexualidade, compras compulsivas, compulsão alimentar são reconhecidos como “vícios 

comportamentais” e afetam cerca de 14% dos pacientes com DP16,49. A conduta mais 

frequentemente adotada é a redução de medicações dopaminérgicas ou a prescrição de 

antipsicóticos49. Um ensaio clínico randomizado com 16 pacientes traz o DBS como 

alternativa, demonstrando 75% dos pacientes apresentaram melhora após a cirurgia49. 

 

3. DISFUNÇÃO AUTONÔMICA 

 
No que diz respeito a DP, a disautonomia possui impacto significativo na qualidade de 

vida e está correlacionada com a fase da DP50, atingindo prevalência entre 30 a 40% dos 

pacientes51. Em um estudo coorte realizado por Merola et al. com 122 pacientes, em 20% dos 

casos a disautonomia progrediu com 12 meses. 

Os sintomas urinários são reportados como os mais prevalentes dentre os sintomas não- 

motores, podendo afetar de 38 a 71% dos pacientes com DP16,35,50. Se apresentam 

frequentemente como urgência em urinar, incontinência urinária e noctúria. Os mecanismos 

subjacentes a esses sintomas podem advir do estímulo precoce dos nervos aferentes da bexiga, 

resultando em hiperatividade detrusora35,50. Isso ocorre porque, acredita-se, que a atividade dos 

gânglios basais na micção é inibitória, sob influência da dopamina nigroestriatal e do GABA50. 

Os efeitos da terapia antiparkinsoniana nos sintomas urinários ainda não foram bem 

elucidados. A levodopa piora a disfunção urinária, o que pode ser explicado por uma maior 

afinidade da substância por receptores do tipo dopaminérgicos 2 (D2). Um estudo afirmou que 

sintomas miccionais eram mais prevalentes em pacientes em uso de levodopa e bromocriptina, 

do que naqueles que utilizavam apenas levodopa. A Apomorfina promove aumento da 

capacidade de armazenamento de urina50. 

Estudos sugerem que há significativa melhora imediata da disfunção urinária com STN- 

DBS16,33,35,52. Há relatos de pacientes com DP em STN-DBS que, após estimulação cerebral 

profunda, houve aumento na capacidade de armazenamento da urina e a necessidade de 

volumes maiores para urinar. Duas revisões prévias mencionam que os achados de Seif et al., 

utilizando parâmetros urodinâmicos, correspondem a melhora da função urinária16,53. Acredita-

se, com base nas evidências disponíveis, que o STN-DBS promova melhora do controle cortical 

e sensorial. 

Mencionado por Sakakibara, em 2012, Winge et al. compararam 107 pacientes com DP 

avançada recebendo medicação oral com pacientes tratados utilizando STN-DBS ou com 
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bomba de apomorfina. O estudo revelou que os pacientes tratados com DBS STN apresentaram 

igual proporção de sintomas urinários como pacientes tratados com terapia medicamentosa oral 

convencional ou com bomba de apomorfina; entretanto, esses pacientes exibiram 

significativamente menos noctúria50. Apesar dos bons resultados em diversos pequenos 

estudos, foram reportados por Winge et al. dois casos de retenção urinária aguda, previamente 

inexistentes, pós-DBS, número estatisticamente pouco relevante35,50,53. A resposta da disfunção 

urinária do GPi-DBS é desconhecida e carece de estudos. 

A disfunção sexual é uma afecção comum a homens e mulheres com DP, com 

prevalência de 60 a 80% dos pacientes, comparado a aproximadamente 45% em indivíduos 

saudáveis de faixa etária correspondente. A excitação sexual, o comportamento, o orgasmo e o 

desejo são severamente comprometidos, tendo apenas a fantasia sexual relativamente intacta. 

A presença de disfunção sexual não se correlaciona com experiências pré-mórbidas, sugerido 

comprometimento sexual resulta de eventos ocorridos após o início da DP50,51. 

A terapia com agonistas dopaminérgicos ou levodopa pode levar a uma melhor resposta 

sexual35. Castelli et al. encontrou uma melhora no funcionamento sexual em pacientes do sexo 

masculino com DP e idade menor que 60 anos, 1 ano após a cirurgia de implante de DBS 

bilateral35. Nenhuma diferença em satisfação sexual foi encontrada em mulheres50. As 

mudanças na satisfação sexual apresentadas após a cirurgia não estavam correlacionadas com 

a melhora na depressão, ansiedade ou função motora. Em contradição a esse resultado, um 

estudo do tipo coorte não encontrou resposta satisfatória quanto aos efeitos do DBS na 

disfunção sexual após um e quatro meses de pós-operatório51. 

Em estudo do tipo coorte com 122 pacientes, a prevalência de distúrbios 

termorregulatórios foi de 35,2%51. Essas anormalidades térmicas se manifestam por sensações 

anormais de calor ou frio, respostas de transpiração atípicas e eventual hipotermia35. A 

hiperidrose ocorre com frequência em pacientes com doença avançada em momento “off” da 

medicação antiparkinsoniana, e tem um padrão de maior ocorrência em face e tronco. Esses 

sintomas podem, muitas vezes, ser satisfatoriamente controlados com terapia de reposição de 

dopamina adequada35. 

O SNT-DBS parece melhorar os distúrbios de termorregulação em pacientes com DP. 

As sensações de frio e calor são mais bem toleradas com DBS-on quando comparados com o 

modo DBS-off. Quanto aos efeitos do DBS na hiperidrose, os resultados são contraditórios16. 

Em ensaio clínico multicêntrico, foi encontrada melhora significativa na hiperidrose após seis 

meses de uso do DBS52, e confirmada por outros estudos apresentados, apesar de limitados em 

números de participantes16,35,53. Embora o STN-DBS pareça ajudar dramaticamente a disfunção 
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do sudomotor, o DBS de outros alvos também pode piorar a condição53. 

Merola et al. reportou 18% de prevalência de sintomas cardiovasculares em pacientes 

com DP. Eles estão presentes em todas as fases da doença, podendo ser referidos como náusea, 

tontura e deficiência visual transitória. O sintoma mais frequente e mais estudado é a 

hipotensão ortostática, estando presente em mais da metade dos casos de DP, e tem forte 

relação com a ingestão54. 

A levodopa e os agonistas dopaminérgicos podem exacerbar a hipotensão ortostática 

principalmente durante o início do tratamento35,54. Em estudo do tipo coorte realizado por 

Stemper et al. houve melhora quanto a hipotensão ortostática após SNT-DBS. Acredita-se que 

isso se deva a uma melhora na sensibilidade do componente vagal do barorreflexo arterial- 

cardíaco com o estímulo do DBS16,35,53. Uma outra explicação proposta é que tal resposta ao 

DBS não seja resultado direto da estimulação, mas da redução da necessidade de 

antiparkinsonianos para controle dos sintomas motores53
. 

 

4. DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS 

 
Os diversos sintomas gastrointestinais na DP derivam do envolvimento de diferentes 

partes do trato gastrointestinal e são responsáveis por atendimentos de emergência e 

internações55,56. A etiologia de disfunção gastrointestinal na DP é provavelmente multifatorial 

e está relacionada com a deposição de alfa-sinucleína em todo sistema nervoso entérico, com 

carga maior no intestino grosso56-58. O Sistema Nervoso Central (SNC) também está envolvido 

com altos níveis de corpos de Lewy, encontrados no núcleo motor dorsal do nervo vago, que 

tem uma forte influência na motilidade gastrointestinal54,55,58. 

A constipação é o sintoma gastrointestinal mais comum na DP, relatado em até 80 a 

90% dos pacientes60-62,74,75. Alguns estudos afirmam que a constipação pode preceder os 

sintomas motores em dez anos. Apesar da constipação ser a mais frequente, a sialorréia, 

náuseas, vômitos, saciedade precoce, disfagia e inchaço são bastante prevalentes61,63. Um 

trabalho avaliou os efeitos do tratamento com Suspensão Enteral Levodopa-Carbidopa (LCIG) 

em12 meses do estudo global em pacientes com DP avançada, demonstrando melhora 

significativa dos distúrbios gastrointestinais70.  

O DBS também tem apresentado respostas promissoras na redução dos sintomas 

gastrointestinais na DP, apesar do mecanismo não ser bem compreendido. Um estudo realizado 

por A. Krygowska-Wajs et al. realizou um estudo com 20 pacientes e avaliou os tipos dos 

sintomas gastrointestinais e a intensidade com que eles se apresentavam.Os sintomas 
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gastrointestinais mais graves antes do STN-DBS foram constipação, dificuldade de defecar e 

disfagia; e os menos prevalentes foram dor retal durante ou após defecação. Três meses após a 

cirurgia, todos os sintomas de distúrbios gastrointestinais melhoraram significativamente 

,com exceção da distensão abdominal. 

No presente estudo, o SNT-DBS bilateral melhorou significativamente motilidade 

gástrica na DP, além de reduzir a dose equivalente de levodopa das drogas antiparkinsonianas, 

em torno de 85% em relação à linha de base, de acordo com relatórios anteriores68,69. Embora 

esses estudos sugiram que o DBS bilateral melhora grande parte dos distúrbios 

gastrointestinais, existem várias limitações, a saber, pequeno número de pacientes, um curto 

período de acompanhamento71. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Apesar de ainda não haver fundamentos completamente consolidados na literatura, há 

evidências de que a terapia antiparkinsoniana e o DBS possuem impacto significativo nos 

sintomas neuropsiquiátricos e gastrointestinais, distúrbios autonômicos e do sono em graus 

variados. O manejo da DP tem sido até então direcionado quase que exclusivamente aos 

sintomas motores, de forma que os sintomas não-motores são, muitas vezes, pouco valorizados. 

Defendemos que o conhecimento dos sintomas não-motores venha a contribuir como 

importante instrumento complementar na decisão da terapêutica, subsidiando o emprego de 

terapias antiparkinsonianas e o implante do DBS, bem como a escolha de seu alvo. 

As conclusões aqui apresentadas são limitadas devido a heterogeneidade 

metodológica das publicações disponíveis e aos diferentes parâmetros adotados para coleta e 

análise de dados, uma vez que há um número amplo e diverso de escalas e questionários 

disponíveis para avaliação das variáveis; dificultando a comparação entre os desfechos. Alguns 

outros fatores podem explicar parcialmente os resultados contraditórios, como a grande 

variedade de esquemas medicamentosos comumente empregados, a ausência de ferramentas 

de mensuração ou caracterização objetivas de condições como sudorese, por exemplo, e a 

eventual possibilidade de avaria nos aspectos técnicos cirúrgicos, como posicionamento 

incorreto dos eletrodos. Uma questão a ser levada em consideração é que a maioria dos estudos 

apresentados utilizaram populações reduzidas, sendo necessárias maiores investigações
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