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Glossário 

 

Análise de sensibilidade: Análise utilizada para determinar qual é a 

sensibilidade dos resultados de um estudo ou de uma revisão sistemática quando 

mudamos a forma de como foi realizado. Por exemplo, podemos escolher limitar 

análise por qualidade do estudo incluindo somente estudos onde a ocultação de 

alocação foi bem feita e verificar o quanto isso afetaria os resultados. A análise de 

sensibilidade é utilizada para avaliar qual o grau de confiança que temos sobre os 

resultados nas decisões incertas ou suposições sobre os dados e resultados 

utilizados. 

 

Confiança estatística: Estimativa da probabilidade de uma associação 

(efeito) ser maior ou igual do que é observado em um estudo, por obra do acaso, 

geralmente representada como um valor de P. Por exemplo, um valor de P de 0,049 

para uma diferença de risco de 10% quer dizer que existe menos de uma chance em 

20 (0,05) dessa associação ter acontecido por acaso. Em outras palavras, poderia ser 

dito que os resultados são “estatisticamente significantes” para um P = 0,05. O ponto 

de corte para significância estatística é geralmente fixado em 0,05. 

  

Descritores MeSH (headings or Medical Subject Headings): São termos 

usados pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos para indexar artigos 

no Índex Medicus e MEDLINE. 

 

Diferença de média ponderada: Método de metanálise usado para combinar 

medidas em escalas contínuas (como peso), em que a média, desvio-padrão e o 

tamanho da amostra em cada grupo são conhecidos. O peso atribuído a cada estudo 

(por exemplo: o quanto cada estudo influenciará nos resultados gerais da metanálise) 

é determinado pela precisão de sua estimativa de efeito. Este método assume que 

todos os ensaios mediram o desfecho na mesma escala. 

 
Efetividade: Medida do quanto uma intervenção específica, quando usada em 

condições rotineiras, tem o efeito que se espera. 

 



 

Eficácia: Medida do quanto uma intervenção específica, quando utilizada em 

condições ideais, tem o efeito que se espera. 

 
Ensaio clínico quasi-randomizado: Ensaio que usa um método quase 

aleatório para designar os participantes para diferentes intervenções. Existe um risco 

maior de viés de seleção em ensaios quasi-randomizados quando a alocação não é 

adequadamente mascarada, em comparação com ensaios controlados randomizados 

com sigilo de alocação adequado. 

 
Heterogeneidade (Heterogeneity): Em revisões sistemáticas, 

heterogeneidade diz respeito à variabilidade ou diferenças entre estudos na 

estimativa de efeitos. Por vezes é feita distinção entre ‘heterogeneidade 

estatística’ (diferenças nos resultados dos desfechos), ‘heterogeneidade 

metodológica’ (diferenças nos desenhos de estudo), e ‘heterogeneidade clínica’ 

(diferenças entre os estudos em características-chave dos participantes, 

intervenções ou desfechos). Testes estatísticos de heterogeneidade são usados 

para determinar se a variabilidade observada nos resultados de um estudo 

(tamanho de efeito) é maior que o esperado devido ao acaso. No entanto, estes 

testes têm baixo poder estatístico. 

 
Intenção de tratar: Análise por intenção de tratar é aquela em que todos os 

participantes em um ensaio são analisados de acordo com a intervenção para a qual 

foram alocados, tenham eles recebido a intervenção ou não. 

 
Intervalo de confiança: Intervalo dentro do qual se espera encontrar o valor 

‘verdadeiro’ (por exemplo: tamanho do efeito de uma intervenção), com determinado 

grau de certeza (por exemplo: 95% ou 99%). 

 
Metanálise: Aplicação de técnicas estatísticas em uma revisão sistemática 

para integrar os resultados dos estudos incluídos. Algumas vezes usado com o 

sinônimo de revisão sistemática, quando a revisão inclui metanálise(s). 

 
Modelo de efeito fixo: Modelo estatístico que estabelece que as unidades 

analisadas (por exemplo: pessoas em um ensaio, ou estudo em uma metanálise) 



 

são as unidades de interesse, e portanto constituem a população total de 

unidades. Considera que apenas a variação intra-estudo influencia a incerteza 

dos resultados (o que se reflete no intervalo de confiança) de uma metanálise que 

usa um modelo de efeito fixo. Variações entre as estimativas de efeito de cada 

estudo (heterogeneidade) não afetam o intervalo de confiança em um modelo de 

efeito fixo. 

 
Modelo de efeito randômico: Modelo estatístico algumas vezes usado em 

metanálise no qual tanto erros de amostragem intra-estudo (variância) como 

variações entre estudos são considerados e incluídos na determinação da 

incerteza (intervalo de confiança) dos resultados de uma metanálise. Se existir 

heterogeneidade significativa entre os resultados dos estudos incluídos, modelos 

de efeito randômico vão apresentar intervalos de confiança mais largos que os 

modelos de efeito fixo. 

 
Número necessário para tratar (NNT): Número de pacientes que precisa 

ser tratado para prevenir um desfecho desfavorável. 

 
Padrão ouro (Gold standard): Método, procedimento ou medida que é 

amplamente aceito como sendo o melhor disponível, contra o qual novas 

intervenções deveriam ser comparadas. 

 
Review Manager (RevMan): Programa de computador desenvolvido para a 

Colaboração Cochrane para auxiliar revisores no preparo de Revisões Cochrane. 

 
Risco relativo (RR): sinônimo: razão de risco. A divisão do risco no grupo de 

intervenção pelo risco do grupo controle. O risco (proporção, probabilidade ou taxa) é 

a divisão do número de pessoas com um evento em um grupo pelo total de pessoas 

no grupo. Um risco relativo de um indica que não há diferença entre os grupos de 

comparação. Para desfechos indesejáveis, um RR menor que um indica que a 

intervenção foi efetiva em reduzir o risco daquele desfecho. 

 
Sigilo de alocação: o processo usado para prevenir o conhecimento 

antecipado da alocação de grupos em um ensaio randomizado controlado, que deve 



 

ser visto como distinto do mascaramento. O processo de alocação deve ser 

independente de qualquer influência do indivíduo que faz a alocação, o que é obtido 

designando-se como responsável pelo processo de randomização alguém que não 

participe do recrutamento de participantes; por exemplo, uma farmácia hospitalar ou 

um escritório central. O uso de métodos de alocação como data de nascimento ou 

número de registro de casos é sujeito a manipulação. Métodos de alocação 

adequados incluem: esquemas de randomização centralizados; esquemas de 

randomização controlados por uma farmácia; recipientes numerados ou codificados 

contendo cápsulas de aparência idêntica, os recipientes numerados são 

administrados sequencialmente; sistema de computador local, onde as alocações 

estão guardadas em arquivos protegidos; e envelopes opacos, selados e numerados 

sequencialmente. 

 
Valor de P (P-value): A probabilidade (variando de zero a um) de que os 

resultados observados em um estudo (ou resultados mais extremos) possam ter 

ocorrido por acaso. 

 
Viés (Bias): Erro ou desvio sistemático nos resultados ou inferências. Em 

estudos de cuidados em saúde, vieses podem surgir de diferenças sistemáticas nos 

grupos de comparação (viés de seleção), do cuidado aos participantes (que deve ser 

igual para todos os grupos) ou da exposição a outros fatores além da intervenção de 

interesse (viés de condução), de perdas ou exclusões de pessoas incluídas no estudo 

(viés de seguimento), ou de como os desfechos são verificados (viés de detecção ou 

diagnóstico).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 



Apresentação 2

Esta tese objetiva a busca por evidências científicas para o tratamento 

farmacológico da Síndrome das Pernas Inquietas Secundária por meio de uma 

revisão sistemática. 

 

Devido à relevância do assunto, torna-se necessária a inclusão de uma 

dissertação geral sobre a Medicina Baseada em Evidências, o Sono e a Síndrome 

das Pernas Inquietas e suas possíveis causas secundárias, abordando desde os 

aspectos históricos aos do tratamento.  

 

Portanto o corpo deste trabalho consiste na revisão de literatura e no artigo 

realizado e que são apresentados na seguinte ordem: 

 

• Revisão de literatura - Síndrome das Pernas Inquietas. 

 

• Artigo - Tratamento farmacológico da Síndrome das Pernas Inquietas 

Urêmica: revisão sistemática. 

 

Inicialmente será apresentado o resumo e abstract originais do artigo. Na 

parte final desta tese, no capítulo dos anexos, encontram-se o artigo original 

publicado, a aprovação do Comitê de Ética, as estratégias de busca para as 

revisões, os quadros de classificação dos estudos, ficha de coleta de dados e a 

Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono. 

 

As referências bibliográficas da Introdução e Revisão da Literatura estão 

dispostas no final da tese e o artigo apresenta sua lista de referências em seguida 

a seu próprio texto. 
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Introdução: A síndrome das pernas inquietas (SPI) é um transtorno comum e 

geralmente mal-diagnosticada na população e provavelmente mais frequente nos 

pacientes submetidos à diálise, com uma predominância estimada de 6,6% a 

21,5%. Objetivo: O tratamento para SPI urêmica é controverso e 

consequentemente uma revisão sistemática é necessária para avaliar evidências 

sobre a efetividade e a segurança dos tratamentos para SPI urêmica. Método: 

Revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados duplo-cegos ou quasi-

randomizados de tratamentos para SPI urêmica. Os desfechos avaliados foram: 

alívio dos sintomas da SPI marcados em uma escala validada, qualidade 

subjetiva do sono, qualidade do sono medidas pela polissonografia e ou actigrafia, 

medida subjetiva da qualidade de vida e eventos adversos associados com estes 

tratamentos. Resultados: Seis ensaios clínicos elegíveis foram incluídos. Os 

resultados das análises subjetivas nestes estudos foram divergentes, embora as 

análises objetivas em uma experimentação mostrassem que houve uma melhora 

estatisticamente significante nos movimentos periódicos dos membros (PLMS) 

durante o tempo de sono no grupo tratamento. Nenhuma análise combinada 

(metanálise) foi executada. Os eventos adversos mais comuns observados foram 

sintomas gastrintestinais. Conclusão: Somente alguns ensaios clínicos para o 

tratamento dos pacientes com SPI urêmica foram publicados e não são 

suficientes para fornecerem provas científicas que favoreçam algum regime 

terapêutico. Terapia com levodopa, agonistas dopaminérgicos, anticonvulsivantes 

e clonidina tendem a ser efetivas, porém mais estudos são necessários. 

Palavras-chave: revisão sistemática, síndrome das pernas inquietas, urêmico, 

doença renal em estágio terminal.  
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Abstract do artigo 
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Introduction: Restless legs syndrome (RLS) is common and often misdiagnosed 

entity in the general population and it may be more common in dialysis patients, 

with an estimated prevalence of 6.6% to 21.5%. Objective: The treatment for 

uremic RLS has been controversial and therefore a systematic synthesis of the 

evidence is needed in order to evaluate the effectiveness and safety of treatments 

for uremic RLS. Method: This was a systematic review of randomized or quasi-

randomized double-blind trials on treatments for uremic RLS. The outcomes 

considered were relief of RLS symptoms marked on a validated scale, subjective 

sleep quality, sleep quality measured using night polysomnography and 

actigraphy, quality of life measured subjectively and adverse events associated 

with these treatments. Results: Six eligible clinical trials were included. The 

results from subjective analyses in these studies were divergent, although 

objective analyses in one trial showed that there was a statistically significant 

improvement in periodic leg movement (PLM) during time asleep (PLM) in the 

treatment group. No combined analysis (meta-analysis) was performed. The most 

common adverse event seen was gastrointestinal symptoms. Conclusion: Only a 

few therapeutic trials on uremic patients with RLS have been published, and there 

is not enough to give scientific evidence favoring any specific therapeutic regimen 

for uremic-associated RLS. Therapy with levodopa, dopaminergics agonists, 

anticonvulsants, and clonidine tend to be effective, but more studies are need. 

Key words: systematic review, restless legs syndrome, uremic, end-stage renal 

disease. 
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A síndrome das pernas inquietas (SPI) caracteriza-se por um quadro de 

necessidade urgente e angustiante de movê-las e algumas vezes outras partes do 

corpo. É acompanhada por uma sensação de desconforto e/ou dor, ocorre entre 5 

a 15% da população em geral, é mais comum nas mulheres e nas pessoas 

idosas.1 

 

A SPI inicia-se por ocasião do descanso ou inatividade, seus sintomas são 

aliviados ou suprimidos temporariamente pelo movimento. Esta doença segue um 

padrão circadiano com sintomas mais intensos durante o final da tarde e a noite; 

podem ser leves ou apresentar efeitos profundos no sono do paciente bem como 

na sua qualidade de vida.2 

 

Podemos classificá-la como: idiopática (primária), geralmente de causa 

hereditária, ou secundária quando ocorre em conjunto com outras condições, 

como anemia por deficiência de ferro, gravidez ou doença renal em estágio 

avançado.3,4 

 

O diagnóstico da síndrome das pernas inquietas é clínico e o exame físico 

do paciente geralmente não apresenta anormalidade. 

 

Os movimentos periódicos dos membros (PLMs) são movimentos rítmicos 

do hálux e do tornozelo durante o sono.  São observados em aproximadamente 

80-85% dos pacientes com SPI, mas podem também ocorrer isoladamente ou na 

existência de outros transtornos do sono.5  

 

Estes movimentos dos membros podem ser frequentemente 

assintomáticos, entretanto, quando resultam em insônia ou em sonolência 

excessiva diurna, são definidos como Transtornos dos Movimentos Periódicos dos 

Membros (PLMD).1,2 

 

Como existem critérios-padrão para medir os PLMs no sono, esse índice é 

usado frequentemente como uma medida da resposta à terapia para SPI, mas a 

frequência dos movimentos dos membros não se correlaciona necessariamente 
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com a eficiência do sono, a sonolência diurna, ou com os relatos subjetivos da 

gravidade da SPI.1,2,6 

A deficiência de ferro representa o primeiro fator de desenvolvimento da 

SPI, pois o ferro é um cofator na produção da dopamina.7 

 

A levodopa e outros agentes dopaminérgicos têm importante papel no 

tratamento da SPI, assim implicando a dopamina na fisiopatologia da doença.8,9 

 

Os estudos funcionais de imagem mostraram uma captação reduzida da 

fluorodopa ou a redução do receptor D2 que se liga no corpo striatum, porém os 

fatores que correlacionam dopamina com a SPI permanecem desconhecidos.10,11 

 

Diversos tratamentos não farmacológicos e farmacológicos foram sugeridos 

para a SPI, porém esse transtorno do sono não possui causa definida o que torna 

o seu tratamento controverso. 2 

 

As principais medidas terapêuticas não farmacológicas para SPI, tais como: 

mudanças no estilo de vida, medidas dietéticas, higiene do sono e medidas 

físicas, incluindo a massagem, aplicação de calor local ou de frio, geralmente são 

indicadas para pacientes com sintomas leves e intermitentes. 12 
 

Quando os sintomas são diários e persistentes utiliza-se o tratamento 

farmacológico. Este tratamento para SPI pode ser dividido em medicamentos de 

primeira e segunda linhas.   

 

O tratamento farmacológico de primeira linha inclui: levodopa; agonistas 

dopaminérgicos; opióides; benzodiazepinicos e anticonvulsivantes.2  

 

O tratamento de segunda linha inclui medicações ou medidas não 

farmacológicas ainda com efetividade menos estabelecida quando comparadas às 

medicações de primeira linha; não há, entretanto estudos definitivos sobre a 

efetividade da maioria das intervenções para SPI.2 
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Para responder a uma questão sobre efetividade de uma intervenção, o 

melhor modelo de estudo a ser utilizado é a revisão sistemática, que é um tipo de 

estudo secundário, o qual reúne de forma organizada resultados de pesquisas 

clínicas e auxilia na explicação de diferenças encontradas entre os estudos 

primários que investigam a mesma questão, facilitando a elaboração de diretrizes 

clínicas, sendo extremamente útil para “tomadores” de decisão na área de 

saúde.13,14 

 

Além disso, as revisões sistemáticas também contribuem para o 

planejamento de pesquisas clínicas, mapeando a área de saúde estudada quanto 

à verificação de ensaios clínicos de boa qualidade.14,15 

 

A revisão sistemática tem como objetivo responder a uma pergunta 

claramente formulada, utilizando métodos sistemáticos explícitos e predefinidos 

com busca ampla e independente de idioma, para identificar, selecionar e avaliar 

criticamente estudos primários relevantes e coletar dados de estudos incluídos na 

revisão. Este rigor metodológico assegura seu grande valor científico, evitando 

vieses e conferindo reprodutibilidade à revisão sistemática.16-20 

 

A medicina baseada em evidências é o uso consciencioso, explícito e 

judicioso da melhor evidência disponível nas decisões sobre a saúde dos 

pacientes de forma individual. A prática baseada em evidências implica em 

integrar a experiência individual com a melhor evidência clínica proveniente das 

revisões sistemáticas. 21-24  

 

 Embora o tratamento das síndromes das pernas inquietas primária e/ou 

secundária esteja relativamente fundamentado, ainda não existem evidências de 

sua efetividade e considera-se importante a realização de uma revisão 

sistemática. 
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4.1 Considerações  
 

A finalidade deste estudo foi identificar ensaios clínicos, independente de  

idioma ou fonte de informação, que utilizaram tratamento farmacológico para a 

síndrome das pernas inquietas secundária e verificar sua efetividade e segurança 

e, se possível combinar dados para realização de metanálise. 

 

Há vários tratamentos para a Síndrome das Pernas Inquietas; alguns com 

pouco embasamento científico, dependentes fundamentalmente de ensaios 

clínicos com metodologia inadequada, estudos abertos, séries de casos e outros 

baseados em estudos clínicos com desenho bem elaborado. 

 

A seguir apresentamos um trabalho envolvendo o tratamento farmacológico 

da Síndrome das Pernas Inquietas em pacientes urêmicos, resultante do nosso 

projeto de revisão sistemática. 

 
 

4.2 Justificativa 
 

Dentro das múltiplas opções farmacológicas propostas para o tratamento 

da Síndrome das Pernas Inquietas Secundária, nunca foi realizada uma análise 

crítica de forma sistemática da efetividade e seguraça dessas drogas, justificando 

a necessidade da realização desta revisão sistemática. 
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Revisão da literatura 
 

13

5.1 Medicina Baseada em Evidências 
 

 

Segundo Sackett et al (1996), a medicina baseada em evidências é o uso 

consciencioso, explícito e judicioso da melhor evidência disponível nas decisões 

sobre a saúde dos pacientes de forma individual. A prática baseada em evidências 

implica em integrar a experiência individual com a melhor evidência clínica 

disponível, se possível proveniente das revisões sistemáticas (RSs).24 

 

Na busca de melhores evidências, como em qualquer pesquisa, a primeira 

e mais importante decisão é criar um foco específico de pesquisa, transformando 

o problema clínico em uma questão clínica. 14 A elaboração da pergunta é 

essencial para determinar a estrutura de uma RS, pois direciona as estratégias de 

busca nas bases de dados, como também a seleção dos estudos e crítica de sua 

relevância e validade.25 

 

Existem alguns componentes-chave para uma questão clínica bem 

formulada, e estes devem ser colocados como critérios para selecionar estudos 

para revisão. Os componentes-chave são: o tipo de desenho de estudo, o tipo de 

participante, o tipo de intervenção e os tipos de desfechos de interesse. Em geral, 

quanto mais precisa é a pergunta, mais específica é a revisão e assim ela passa a 

ser crucial para encontrar a evidência mais adequada para resolver o 

problema.14,25,26 

A história da revisão sistemática e da metanálise começa no início do 

século XX, embora sua popularidade tenha crescido somente no final da década 

de 90.  

A primeira metanálise foi publicada em 1904 no British Medical Journal 

(BMJ) e sintetizava resultados de apenas dois estudos.27 

Em 1955 apareceu a primeira revisão sistemática sobre uma situação 

clínica, publicada no Journal of the American Medical Association (JAMA) 

intitulada “o poder do placebo”.28  
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Antes dessa data, surgiram algumas publicações abordando métodos 

estatísticos para combinar resultados de estudos independentes.29,30  

 

O termo metanálise surge pela primeira vez em 1976, em artigo da revista 

Educational Research.17  

 

As revisões sistemáticas com metanálise na área de saúde consolidaram-

se no final da década de 80 com a publicação do livro Effective Care During 

Pregnancy and Childbirth.31  

 

Em 1992 foi fundado o Centro Cochrane do Reino Unido, dando início à 

Colaboração Cochrane. Nesse mesmo ano, uma publicação no BMJ enumera os 

objetivos de uma colaboração dedicada à facilitação e disseminação de revisões 

sistemáticas. 32 

 

Em 1994 são definidas, em outra publicação no BMJ, as estratégias de 

busca de ensaios clínicos aleatórios em bases de dados.32,33 

 
 

5.2 Revisão Sistemática 
 

A revisão sistemática é definida como um tipo de estudo secundário que 

facilita a elaboração de diretrizes clínicas, sendo extremamente útil para os 

tomadores de decisão na área de saúde. Além disso, também contribui para o 

planejamento de pesquisas clínicas; reúne de forma organizada, grande 

quantidade de resultados de pesquisas clínicas e auxilia na explicação de 

diferenças encontradas entre estudos primários que investigam a mesma questão. 

Na busca de melhores evidências, como em qualquer pesquisa, a primeira e mais 

importante decisão é criar um foco específico de pesquisa, transformando o 

problema clínico em uma questão clínica.13,14  

 

A expressão revisão sistemática surgiu em oposição à expressão revisão 

narrativa.  
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As revisões narrativas são bastante apropriadas para descrever a história 

ou desenvolvimento de um problema e seu gerenciamento, bem como para 

discutir o assunto do ponto de vista teórica ou contextual, estabelecer analogias 

ou integrar áreas de pesquisas independentes com o objetivo de promover um 

enfoque multidisciplinar. 14 

 

No entanto as revisões narrativas não fornecem respostas quantitativas 

para questões clínicas específicas.14 

 

Os ensaios clínicos randomizados (ECRs) são os eleitos para responder as 

perguntas sobre intervenções, e os estudos coorte e caso-controle sobre fator 

causal.  

 

O nível hierárquico da evidência é diretamente proporcional ao poder 

estatístico do estudo. Isso permite, quando o tema central da pergunta clínica é a 

intervenção, a construção de uma hierarquia baseada na força de diferentes 

desenhos de estudo, a qual pode ser assim estruturada: 34  

 

I - Revisão Sistemática  

 

II - Megatrial (>1.000) pacientes  

 

III - Ensaio clínico randomizado  

 

IV - Estudo coorte  

 

V - Estudo caso-controle  

 

VI - Série de casos  

 

VII - Opinião de especialista  
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Uma hierarquia similar é aplicada para discriminar os graus de 

recomendação para a prática clínica. Segundo as diretrizes do Centro de Revisões 

e Disseminação da Universidade de York: 35 

 

- Grau de recomendação A diz respeito às revisões sistemáticas de ensaios 

clínicos  de alta qualidade sem heterogeneidade e com boa precisão;  

 

- Grau de recomendação B são os ensaios clínicos de qualidade duvidosa 

(sujeito a vieses) e/ou os estudos observacionais de qualidade alta;  

 

- Grau de recomendação C são os estudos observacionais de má qualidade 

ou estudos série de casos; 

 

- Grau de recomendação D é a opinião de especialista.  

 

Sendo assim, é importante que a qualidade metodológica dos artigos 

científicos seja considerada, pois a literatura científica pode ser mal-interpretada 

devido à inconsistência na forma dos artigos científicos. 35,36 

 

As escalas de avaliação da qualidade metodológica de ensaios clínicos 

randomizados enfocam diferentes aspectos metodológicos. Uma randomização 

adequada nos ensaios clínicos é necessária para gerar uma comparação sem viés 

entre os grupos.37 

 

Os critérios do Handbook (Manual Cochrane) avaliam a forma de alocação 

dos pacientes, classificando os estudos em A, B, C ou D.26  (Anexo 5) 

 

A escala de Delphi avalia os ensaios clínicos randomizados por meio de 

questões sobre o método de randomização utilizado, realização da ocultação de 

alocação, mascaramento do avaliador, do terapeuta ou do paciente e a análise 

estatística analisada.38 (Anexo 4) 
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5.3 Consort 
 
 

O enunciado CONSORT: são as recomendações revistas para o 

aperfeiçoamento da qualidade dos relatórios dos estudos de grupos paralelos 

escolhidos ao acaso e controlados.39  

 

Para poder entender os resultados de um estudo aleatório e controlado 

(EAC), os leitores devem compreender a sua concepção, a maneira como foi 

conduzido, a sua análise e a sua interpretação. Esse objetivo só poderá ser 

atingido através da transparência completa por parte dos autores. 39 

 

Não obstante aos esforços educativos ao longo das últimas décadas, a 

transcrição dos EACs precisa sempre de correção. 39 

 

No meado dos anos 90, a fusão de duas iniciativas distintas que tinha por 

objetivo aperfeiçoar a qualidade dos relatórios dos EACs levou à publicação do 

enunciado CONSORT (Agrupamento das normas relativas aos relatórios de 

estudos). 39 

 

Desenvolvido por um grupo internacional de pesquisadores, de 

bioestaticistas, epidemiologistas e de redatores médicos, o CONSORT está 

apoiado por um número de jornais médicos que aumenta progressivamente, por 

grupos de editoriais e também se encontra disponível na Internet. 40-44 

 

O enunciado CONSORT foi desenvolvido para ajudar os autores a 

aperfeiçoar os seus relatórios, empregando uma lista de controle assim como um 

organograma. 39 

 

Os aspectos compreendidos na lista de controle tratam dos conteúdos do 

título, do resumo, da introdução, da metodologia, dos resultados e da conclusão. 
39,42 
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Os aspectos foram escolhidos porque certos dados empíricos indicam que 

uma omissão desta informação está associada a estimações influenciadas 

relativas aos efeitos do tratamento ou porque a informação é essencial para poder 

julgar a viabilidade ou a pertinência dos resultados. 39,43  

 

Prevemos que o organograma detecte a passagem dos participantes 

através de um EAC. O organograma revisado descreve a informação das quatro 

fases de um desses estudos (a inscrição, a repartição dos tratamentos, o 

acompanhamento e a análise dos resultados). 39,42,43 

 

O diagrama inclui explicitamente o número de participantes em cada etapa 

do estudo que estão incluídos na análise primária dos dados, permitindo assim ao 

leitor julgar se os autores executaram uma análise com o objetivo de tratar. 39,41,42 

 

Em resumo, o enunciado CONSORT tem como objetivo melhorar a 

transcrição de um EAC para permitir aos leitores uma melhor compreensão da 

maneira como foi conduzido o estudo e de avaliar a validade dos seus resultados. 
39,41,42 

 

 

5.4 Sono 
 
 
5.4.1 Sono normal 
 

É possível conceituar o sono como sendo um processo ativo, onde ocorre 

uma sequência de diferentes fases, caracterizadas por padrões 

cardiorrespiratórios e neurofisiológicos, portanto um complexo conjunto de 

processos fisiológicos e comportamentais. 45 

 

O sono normal é composto de dois estados bem caracterizados que se 

alternam ciclicamente: o sono REM (Rapid Eye Movements) que apresenta um 

EEG dessincronizado com ritmo misto, atonia muscular e propício aos sonhos; o 

sono Não-REM (fases ou N 1,2,3) com sincronia variável, apresentando Fusos de 
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Sono, Complexos K e ondas lentas, associados a baixo tônus muscular e mínima 

atividade psicológica. 46 

 

A arquitetura do sono normal é dividida da seguinte forma: a fase 1 ocupa 

entre 2 e 5% do tempo total do sono; a fase 2, entre 45 e 50%; a fase 3, entre 15 a 

25% do tempo total do sono. Portanto as fases 1, 2 e 3 também denominadas 

sono Não-REM, ocupam entre 62 e 80% do tempo total do sono. O sono REM 

ocorre em aproximadamente 20 a 25% do tempo total do sono. 46 

 

 Em conjunto, estes quatro estádios de sono (N 1, 2, 3 e REM) constituem 

os ciclos de sono que têm uma duração total de 90-100 minutos cada. Estes ciclos 

repetem-se de quatro a cinco vezes por noite. 46 

 

 
5.4.2 Fases do sono 
 
 

5.4.2.1 Sono Não-REM (NREM) 
 

 

Fase 1: 

 

 A fase 1 ou N1 é caracterizada pelo início do sono, acompanhada por 

pouco relaxamento muscular, respiração uniforme, movimentos oculares lentos e 

intermitentes e o eletroencefalograma mostra uma atividade cerebral mais lenta 

comparada ao estado de vigília, com ondas teta, na frequência de 4 a 7 Hz de 

baixa voltagem e frequência mista, aparecendo algumas ondas típicas 

denominadas “ondas agudas do vértex” 46 (Figura 1). 
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FIGURA 1 - Fase 1 do sono NREM 

 

Fase 2:  

 

A fase 2 ou N2 caracteriza-se pela presença de dois tipos característicos de 

grafoelementos: os Fusos de Sono e os Complexos K. Ambos são intermitentes, 

os Fusos de Sono duram no mínimo 0,5 a 1,5 segundos ( 3,0 a 10,0 segundos em 

crianças) e os Complexos K duram cerca de 0,5 a 1,0 segundo e ocorrem em 

média três a cinco vezes por minuto 46 (Figura 2). 

 
 

FIGURA 2 - Fase 2 do sono NREM 
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Fase 3:  
 

O sono de ondas lentas ou N3 apresenta uma atividade elétrica de base de baixa 

frequência na faixa de 0,5 a 3 HZ com amplitude de mais de 75 micro-volts, 

ocupando mais de 20% da épocade sono (época definida com o tempo de 20 ou 

30 segundos de sono) 46 (Figura 3). 

 

 
FIGURA 3 - Fase 3 do sono NREM  (época de 30seg) 

 
 

5.4.2.2. Sono REM  
 

O sono REM não é dividido em fases e caracteriza-se pela 

dessincronização eletrencefalográfica com atividade de baixa amplitude. 
Caracteriza-se por episódios de movimentos oculares rápidos (rapid-eye-

movement) e atonia muscular. Há uma ativação do sistema nervoso autônomo 

simpático, produzindo variações cardiorrespiratórias, além de ereções penianas. 

Relatos de sonhos indicam atividade mental, gerando surtos eletromiográficos que 

provavelmente estão relacionadas com o conteúdo dos sonhos46 (Figura 4). 
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FIGURA 4 - Estágio do sono REM  
 
5.5 Classificação internacional dos distúrbios do sono 
 

 A classificação internacional dos distúrbios do sono (CIDS) foi inicialmente 

criada para ser um instrumento para diagnóstico, epidemiologia e pesquisa; 

tornou-se mundialmente difundida, promovendo uma padronização melhor na 

pesquisa do sono. Foi atualizada e publicada em 2005 (CIDS-2 / 2005), quando 

várias mudanças relativas a cada distúrbio do sono foram efetuadas. 47 

 

 A classificação completa da CIDS-2/2005 encontra-se no final desta tese 

(Anexo 7), e divide os transtornos do sono em oito categorias: 

 

1- Insônia; 

2- Desordens respiratórias do sono; 

3- Hipersonias de origem central; 

4- Desordens do ritmo circadiano; 

5- Parassonias; 

6- Desordens do movimento relacionadas ao sono; 

7- Sintomas isolados, variantes aparentemente normais e assuntos não 

resolvidos; 

8- Outras desordens do sono. 
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 Dentro destas categorias a síndrome das pernas inquietas encontra-se 

classificada como um transtorno do movimento relacionado ao sono. 

 

 

5.6 História 
 
 No dia 7 de março de 1944, Karl Axel Ekbom, do serviço de neurologia do 

professor Nils Antoni, Hospital Serafimer, Estocolmo, submeteu para publicação 

as observações clínicas suscitadas por oito pacientes que apresentavam um 

quadro a que chamou Asthenia Crurum Paraesthetica ou  irrìtable legs. 48  

 

 

 Professor Karl-Axel Ekbom 
 

 Descreveu uma síndrome caracterizada por parestesia peculiar às pernas, 

principalmente durante a noite. As sensações, afirmou, não afetam os pés e 

tendem a ser percebidas na profundidade, e não na pele.48  

 

 Os pacientes não encontram as palavras adequadas para descrever o que 

sentiam e constantemente reportam-na como irritante ou enervante; usam 

expressões como, “é algo enervante" ou “isto nos torna desesperados”. 

Geralmente não dizem ser e nem aparentam ser ansiosos (anxietas tibiarium – 

pernas ansiosas), mas concordam que a sensação é muito desconfortável.48  

 

 Relatam o problema vivenciado como sendo pior do que qualquer outra 

doença, mesmo quando grave; é comum mencionarem que já dormiram com dor 

ou até a provocaram para que pudessem dormir. Os sintomas pioram muito à 



Revisão da literatura 
 

24

noite e os pacientes sequer ousam ir para a cama, pois deambular é a única 

maneira de melhorar ou fazer desaparecer a desagradável sensação. 48,49 

 

 Os pacientes, acrescenta Ekbom, convivem com a doença por anos ou 

ainda décadas. Procuram executar atividades durante a noite, tais como trabalhos 

manuais ou a leitura, a qual é possível apenas mantendo-se em movimentação 

intermitente. Durante o dia a parestesia desaparece ou fica muito leve. Entretanto, 

no final da tarde, quando tentam descansar um pouco e recuperar-se da noite 

perdida, os sintomas começam a aumentar, impedindo-os de restabelecer as 

energias. 48,49 

 

 Há 65 anos Ekbom descreveu detalhadamente o martírio de pessoas 

afetadas pela síndrome das pernas inquietas (SPI). Após as publicações de 

Ekbom, Critchley em 1955 em seu trabalho The pre-dormitum identificou no livro 

do grande neurologista clínico Thomas Willis, a descrição de um quadro que o 

próprio Ekbom concordou tratar-se da SPI. 49-53  

 

 A publicação a que se referia Critchley era de 1685, em inglês, porém o 

mesmo texto já havia sido escrito na edição de 1672, em latim, conforme o próprio 

Ekbom constatou, admitindo a possibilidade de existir textos mais antigos 

reportando essa doença. 52,53 

 

 

 Thomas Willis1622-1675 
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 Outro avanço expressivo veio com o “Grupo de Lugaresi”, na Itália, que 

registrou os movimentos periódicos dos membros durante o sono (PLMS). 54  

 

 A Academia Americana de Sono desenvolveu os critérios diagnósticos para 

a síndrome na década de 70 e publicou os parâmetros práticos para o tratamento 

da síndrome das pernas inquietas e também para o transtorno dos movimentos 

periódicos dos membros (PLMD) em 1999. 55  

 

 Dos anos 70 e início dos anos 80 o tratamento com benzodiazepínicos foi 

relatado com benefícios no controle dos sintomas das síndromes das pernas 

inquietas. Nas últimas duas décadas vêm se desenvolvendo terapias para o 

tratamento dos sintomas desta síndrome.  

 

 Akpinar, em 1982, mostrou que o uso da substância L-Dopa e outros 

agentes dopaminérgicos poderiam ajudar no tratamento da síndrome. Numerosos 

estudos vêm documentando este achado, até hoje objeto de pesquisa com 

relação à sua efetividade para o tratamento da síndrome das pernas inquietas em 

todo o mundo. 56 

 
 

5.7 Epidemiologia 
 

 Estudos de prevalência, usando critérios diagnósticos modernos, vêm 

demonstrando resultados consistentes em populacões na Europa e nos Estados 

Unidos.  

 

 Com base em resultados de questionários em pesquisa feita na Suíça, 

11,4% das mulheres e 5,8% dos homens tinham síndrome das pernas inquietas, 

segundo os critérios diagnósticos determinados pelo International Restless Legs 

Syndrome Study Group (IRLSSG); sua prevalência aumentava com a idade e 

havia uma tendência ao isolamento social entre indivíduos de ambos os sexos. 57-

59    
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Resultado semelhante foi obtido num estudo Alemão que avaliou 

entrevistas de pacientes e detectou que a prevalência total da SPI relatada foi de 

10,6%. Esta prevalência foi aproximadamente duas vezes maior entre as 

mulheres do que entre os homens (13,2% x 7,6% respectivamente) e aumentou 

com a idade em ambos os sexos até a idade dos 60 anos. 60  

 

Parte do aumento do risco da SPI em mulheres foi associada com a 

maternidade; já as nulíparas tinham o mesmo risco para desenvolvê-la que 

homens em idade acima de 64 anos, enquanto mulheres com filhos, o risco de 

SPI aumentou com o número de crianças. 60 

 

Mulheres com somente um filho tinham duas vezes mais risco de 

desenvolver SPI do que as nulíparas e assim o risco aumentava a cada 

nascimento de um novo filho. 60  

 

Uma importante pesquisa sobre epidemiologia, estudou ao mesmo tempo a 

prevalência e o impacto da SPI. Seus sintomas foram identificados em 7,2% da 

população e ocorreram pelo menos duas vezes por semana em 5% dos pacientes 

estudados e de intensidade moderada ou acentuada em 2,7% dos pacientes. A 

qualidade de vida daqueles com SPI estava significativamente reduzida em um 

grau equivalente também ao observado em pacientes com outras doenças 

crônicas. 59  

 

Dois estudos sugeriram que a incidência da SPI poderia ser menor na Ásia, 

comparada com a Europa e a América. Em um estudo de aproximadamente 1.500 

participantes em Singapura, sua incidência era de 0,1%. Similarmente a 

prevalência de SPI entre os adultos japoneses foi relatada em 3%. 61,62 
 

Não existem dados sobre a prevalência da SPI na população brasileira e 

não há dúvida de que ainda é pouco conhecida entre os médicos, exatamente por 

ser mal-interpretada e também minimizada dentro da percepção médica, pois 

mover e balançar as pernas pode representar muitas coisas e a maioria delas não 

é uma doença.63 

 



Revisão da literatura 
 

27

5.8 Manifestações clínicas 
 

O achado característico da Síndrome é a urgência para mover as pernas 

que vem geralmente acompanhada por uma ampla variação de sintomas 

sensitivos. Estes sintomas são geralmente associados com sensações de 

desconforto, ocorrem unilateralmente ou bilateralmente, afetando o tornozelo, o 

joelho ou todo o membro inferior. Com a progressão da doença, o envolvimento 

dos braços vem sendo descrito em aproximadamente 48% dos pacientes. 2  

 

Em alguns pacientes a dor é o sintoma predominante e pode levar ao 

diagnóstico errôneo de dor crônica. Os sintomas sensitivos ocorrem quando o 

paciente está acordado, geralmente sentado ou deitado à noite. O movimento 

quase sempre traz um alívio temporário e parcial do desconforto, especialmente: 

ao andar, ao alongar-se ou dobrando as pernas. 64 

 
 
5.8.1 Movimentos Periódicos dos Membros durante o Sono (PLMS) 
 

Estes são movimentos involuntários que ocorrem periodicamente durante o 

sono. Seu diagnóstico durante o sono é baseado na definição da Associação 

Americana dos Distúrbios do Sono - ASDA. Estes movimentos são medidos por 

eletromiografia de superfície no músculo tibial anterior e mostram a ativação do 

músculo numa sequência de quatro ou mais contrações que duram de 0,5 a 10 

segundos e ocorrem em intervalos de cinco a 90 segundos.  A contração do 

músculo tem que ser pelo menos 25% da amplitude dos movimentos voluntários 

das pernas, reajustados na calibração biológica (linha de base de 8 micro-volts). 

Os movimentos periódicos durante o sono são semelhantes ao reflexo de flexão 

tripla do quadril, joelho, tornozelo e o sinal de Babinski, porém os pacientes não 

apresentam lesão neurológica e/ou da via piramidal. 2,65 
 

Podem ocorrer durante o sono com ou sem despertares ou durante a 

vigília; 80-85% dos pacientes com síndrome das pernas inquietas possuem PLMS 
66. 

Embora existam muitas variações durante a noite no número de 

movimentos entre os pacientes, estes movimentos também não são específicos 

para o diagnóstico da síndrome das pernas inquietas porque eles podem ocorrer 
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em outras doenças como apnéia do sono e narcolepsia ou ocorrem isoladamente. 
66,67 

 

 
FIGURA 5 - Polissonografia mostrando os movimentos periódicos dos membros no sono 

(época de 120 seg) 

 
5.9 Fisiopatologia 
 
 

A fisiopatologia da SPI ainda é pouco conhecida, mas evidências sugerem 

uma disfunção do sistema nervoso central. 68  

 

Observou-se que na maioria dos casos da SPI há melhora com drogas 

dopaminérgicas, como na doença de Parkinson, mas em doses menores. Sendo 

possível a coexistência das duas doenças, pensou-se numa base fisiopatológica 

comum envolvendo a dopamina. 68,69  

 

Mais recentemente verificaram-se diminuição na concentração de ferritina e 

aumento de transferrina no líquor de pacientes com SPI, sugerindo um 

comprometimento do metabolismo cerebral do ferro. Como a concentração de 
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ferro é variável nas regiões cerebrais, na SPI a deficiência de ferro poderia estar 

restrita a áreas específicas. 69 

 

Dados recentes, obtidos pela ressonância magnética, indicam existir uma 

concentração menor de ferro nas regiões nigroestriatal e núcleo rubro. A SPI seria 

consequente à alteração da função celular da dopamina provocada pela 

deficiência do ferro e não pela depleção da dopamina. 70 

 

Uma explicação neurofisiológica recente é que na SPI haveria uma falta de 

inibição nas estruturas córtico-subcorticais, por comprometimento nas vias 

motoras inibitórias.71 

 

A expansão do conhecimento sobre a síndrome das pernas inquietas pode 

ser dividida em três áreas: 

 

1. Localização anatômica da disfunção associada com a síndrome das 

pernas inquietas; 

 

2. Sistemas de neurotransmissores envolvidos na síndrome das pernas 

inquietas; 

 

3. Metabolismo do ferro na síndrome das pernas inquietas. 

 

5.9.1 Localização anatômica da disfunção associada com a Síndrome das 
pernas inquietas  

 

Muitos estudos vêm sendo feitos para identificar as relações entre pernas 

inquietas e as atividades: cortical, subcortical, espinhal e periférica.  

 

Os agentes dopaminérgicos que cruzam a barreira hemato-encefálica 

melhoram os sintomas da síndrome das pernas inquietas 71,72.  

 

A síndrome das pernas inquietas parece envolver o sistema nervoso central 

e não o sistema nervoso periférico. 72 



Revisão da literatura 
 

30

 

No sistema nervoso central mecanismos espinhais parecem estar 

envolvidos na geração dos movimentos periódicos dos membros no sono. 

Pacientes com grandes transecções espinhais geralmente têm significante 

quantidade de PLM, mas eles são menos frequentes do que aqueles vistos em 

pacientes com síndrome das pernas inquietas de grau acentuado. 73-75 

 

Esses estudos sugerem que a síndrome das pernas inquietas envolve um 

aumento da excitabilidade da medula espinhal que ocorre durante o sono e resulta 

de mudanças da regulação cerebral na função medular. Estudos com pacientes 

falharam em encontrar indicações de uma disfunção cortical primária. 76  

 

A análise de pacientes com síndrome das pernas inquietas e grupos 

controle verificou que a estimulação magnética transcraniana mostrou redução da 

inibição intracortical para ambos os pés e as mãos e um aumento do período de 

silêncio cortical sem outras mudanças. 77 Esses achados sugerem uma função 

anormal das áreas subcorticais. 78  

 

Os estudos sobre síndrome das pernas inquietas em modelos animais 

ainda estão em estágio inicial; alguns modelos com privação de ferro mostraram 

movimentos periódicos dos membros espontâneos em ratos. 79 

 

Outro estudo revelou uma possível fisiopatologia com células 

dopaminérgicas A11. 80 As células A11 são as únicas que possuem axônios 

dopaminérgicos para medula espinhal. A disfunção ou as atrofias dessas células 

poderiam explicar excelentes respostas ao tratamento com drogas 

dopaminérgicas e o ritmo circadiano da síndrome, pois estas células estão 

próximas ao hipotálamo.  Uma lesão seletiva dos neurônios dopaminérgicos A11 é 

quase impossível sem prejudicar outras estruturas adjacentes, levando esses 

resultados a não serem totalmente convincentes; mesmo assim permanecem em 

pesquisa, por causa da sua localização estratégica. 80 
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5.9.2 Sistemas de neurotransmissores envolvidos na síndrome das pernas 
inquietas  

 

A síndrome das pernas inquietas apresenta excelente resposta ao 

tratamento com levodopa ou agonistas dopaminérgicos, confirmando o conceito 

que a síndrome das pernas inquietas deve envolver anormalidades na função 

dopaminérgica. 8,81  

 

Estudos com tomografia por emissão de positrons (PET), identificaram uma 

diminuição no receptor 2 de dopamina (D2R), comprometendo o gânglio da base 

em pacientes com síndrome das pernas inquietas. 82  

 

Os estudos com single photon emission computed tomography (SPECT) 

produziram resultados conflitantes, pois outra pesquisa mostrou que não houve 

diferença significante no D2R, mas dois outros estudos revelaram diminuição no 

D2R. 83-85 Esse resultado é conflitante porque o D2R diminui com o fator idade do 

paciente e somente alguns estudos levaram-no em consideração. 82  

 

Um outro fator a ser levado em consideração é que esses estudos foram 

conduzidos durante o dia, não deixando claro como esses achados se relacionam 

com o estágio sintomático. As mudanças podem refletir uma alteração 

compensatória no transporte da dopamina que existe durante o período 

assintomático.  

 

Os pacientes com síndrome das pernas inquietas foram comparados com 

grupos controle em dois estudos com PET, usando fluorodopa. Ambos mostraram 

diminuição da recaptação para os pacientes com esta síndrome no putâmen, 

porém a exata significância das mudanças da fluorodopa nestes pacientes 

continua incerta. 82 

 

Um estudo que avaliou os níveis de dopamina em pacientes com SPI, 

usando amostras de líquido cérebro-espinhal coletado de pacientes com síndrome 

das pernas inquietas, pela manhã, mostrou que o Ácido Homovanílico – primeiro 

metabólito da dopamina – não diferiu significativamente do grupo controle.86  
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5.9.3 Metabolismo do ferro na síndrome das pernas inquietas 
 

As três formas reversíveis da síndrome das pernas inquietas secundária 

são: gravidez, doença renal em estágio terminal e anemia por deficiência de ferro. 

Estas condições associadas com a insuficiência de ferro, sugerem que a 

deficiência de ferro pode ser uma característica significante na desordem. Níveis 

séricos de ferritina estão relacionados inversamente com a gravidade da síndrome 

das pernas inquietas. 87,88  

 

Uma pesquisa sobre os níveis de ferritina liquórica noturna mostrou que 

estes estavam baixos e os níveis de transferrina estavam altos nos pacientes com 

síndrome das pernas inquietas, comparados com pacientes sadios. 69  

 

Um outro estudo de ressonância magnética demonstrou que o ferro 

presente na substância negra e no putâmen estava significativamente baixo em 

pacientes com pernas inquietas comparado com os grupos controle normais e que 

o nível de anormalidade estava relacionado com a gravidade dos sintomas da 

síndrome.  68,86  

 

Algumas pesquisas mostram que pacientes com SPI primária não diferem 

do grupo de voluntários normais em relação aos níveis de ferritina e transferrina 

séricas. Contudo a transferrina e ferritina no líquor destes portadores de SPI 

primária estão respectivamente aumentadas e reduzidas em comparação aos 

grupos controle, demonstrando um estado de depleção de ferro no sistema 

nervoso central.70  Essa seria a explicação por que alguns pacientes com SPI e 

ferritina sérica normal melhoram com a reposição de ferro.88 As dosagens de 

ferritina e transferrina no liquor são os melhores marcadores biológicos do status 

de ferro no sistema nervoso central na SPI.70, 88 

 

Sumarizando os resultados dos estudos sugere-se que a fisiopatologia da 

síndrome das pernas inquietas envolve o metabolismo do ferro no cérebro. 
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5.10 Genética 
 

Em 1945 o componente familiar da síndrome foi pesquisado e desde então 

muitos estudos vêm sendo publicados sobre as formas familiares da doença. 

Clinicamente, estas formas não podem ser diferenciadas das formas esporádicas 

ou sintomáticas.50  
 

Os estudos genéticos mostram que os fatores ambientais são partes 

essenciais na manifestação dos sintomas. A genética molecular identificou três 

maiores lócus genéticos em famílias do Canadá, Itália, EUA e Alemanha, porém 

até o presente não há uma conclusão a respeito do tamanho das famílias 

investigadas. 50 A síndrome não pode ser causada por um único defeito genético, 

mas pode ser um transtorno com herança complexa, como outras desordens 

neurológicas. 50 

 

O primeiro lócus que confere suscetibilidade à síndrome das pernas 

inquietas foi mapeado em 2001. Este lócus estava no cromossomo 12q e ligado a 

vários marcadores microssatélites adjacentes, como uma herança autossômica 

recessiva embora esses achados não tenham sido confirmados depois em 

famílias européias. 89,90 

 

No cromossomo 12q das famílias canadenses a neurotensina e outros 

moduladores de neurotransmissão dopaminérgica situados em regiões alvo não 

são os genes responsáveis pela síndrome em foco.91 O lócus canadense no 

cromossomo 12q foi confirmado em mais cinco famílias, mas as pesquisas 

concluíram que a heterogeneidade genética deveria ser considerada. 92  
 

Um outro lócus foi encontrado no cromossomo 14q em uma família italiana 

e depois confirmado em outra família canadense. 93,94 
 

Finalmente um terceiro lócus para a síndrome das pernas inquietas, 

designado RLS3 e também demonstrando uma herança dominante foi identificado 

em duas grandes famílias dos Estados Unidos em um braço curto do cromossomo 

9p. 95 
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5.11 Diagnóstico 
 

O diagnóstico da síndrome das pernas inquietas nos adultos é baseado 

primariamente em entrevistas com o paciente e/ou seu acompanhante; deve 

confirmar a presença de quatro critérios e descartar doenças que mimetizam a 

síndrome das pernas inquietas.  

 

Até o momento, nenhum teste de laboratório pode confirmar o diagnóstico. 

O paciente tem achados normais ao exame físico. A melhor ferramenta para 

diagnosticar a síndrome das pernas inquietas é um completo entendimento da 

doença.  

 

Em 2002, a colaboração dos participantes no workshop sobre diagnóstico e 

epidemiologia da síndrome das pernas inquietas no National Institutes of Health e 

membros do IRLSSG revisaram os critérios diagnósticos para a Síndrome. 7,97 

 

5.11.1 Critérios Essenciais: 
 

1. Urgência para mover as pernas, normalmente acompanhada por 

sensação desconfortável. Algumas vezes a necessidade de movê-las 

existe sem as sensações desconfortáveis e outras vezes os braços ou 

outras partes do corpo participam desse desconforto.  

 

2. Sensações desagradáveis ou a urgência para mover as pernas 

começam ou pioram durante os períodos de descanso ou inatividade, 

como: deitar ou sentar. Os períodos de inatividade incluem ambas a 

imobilidade física e a diminuição da atividade do sistema nervoso 

central, levando à redução do alerta. 

 

3. Sensações desagradáveis ou a urgência para mover as pernas são 

parcialmente ou totalmente aliviadas pelos movimentos, como: andar, 

alongar e flexioná-las. O alívio com o movimento geralmente começa 

imediatamente ou logo que a atividade começa.  
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4. Sensações desagradáveis ou a urgência para mover as pernas pioram 

ao entardecer ou à noite. Quando os sintomas são muito graves a piora 

da noite pode não ser notada, mas deve ter sido previamente existente.  

 

5.11.2 Critérios de suporte: 
 

1. Resposta positiva ao tratamento com agentes dopaminérgicos; 

 

2. Movimentos periódicos dos membros: “acordado” ou “durante o sono”; 

 

3. História familiar positiva de síndrome das pernas inquietas, sugerindo 

uma herança autossômica dominante. 

 

5.11.3 Aspectos associados: 
 

1. Curso clínico natural da doença  

 

Pode começar em qualquer idade, mas a maioria dos pacientes vistos na 

prática clínica é de meia idade ou idosos. Muitos pacientes vistos na 

clínica têm um curso progressivo da doença, porém um curso estático é 

visto algumas vezes. Remissões de um mês ou mais são algumas vezes 

relatadas. 

 

2. Distúrbio do sono  

 

O desconforto das pernas e a necessidade para movê-las resultam em 

insônia. 

 

3. Investigação médica e exame neurológico. 

 

O exame neurológico é normal na forma idiopática e familiar da 

síndrome. 
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A diminuição da ferritina sérica menor que 50 ug/L pode ser encontrada 

na síndrome. 

 

A neuropatia periférica e a radiculopatia também devem ser 

determinadas, porque essas condições têm uma possível, embora 

incerta associação e requerem diferentes estratégias de tratamento. 

 
 

5.12 Diagnóstico diferencial 
 

A síndrome das pernas inquietas deve ser distinguida de acatisia, induzida 

por drogas neurolépticas, câimbra nas pernas, neuropatias periféricas, veias 

varicosas, painful legs and moving toes, claudicação intermitente, desconforto 

posicional, dores nas pernas devidas a artrites ou outros transtornos e o balançar 

voluntário das pernas. 

 

 

5.13 Síndrome das pernas inquietas secundária 
 

5.13.1 Gravidez 
 

A síndrome das pernas inquietas também ocorre frequentemente no início 

ou acentua-se durante a gravidez. Os sintomas são maiores no terceiro trimestre 

da gestação e estão associados à diminuição dos níveis de hemoglobina. A causa 

do aumento da incidência da síndrome das pernas inquietas durante a gravidez 

vem sendo hipoteticamente relacionada com a anemia por deficiência de ferro, 

mudanças hormonais e congestão vascular. 98 

 

5.13.2 Doença renal em estágio terminal 
 

A síndrome das pernas inquietas é mais comum em pacientes com doença 

renal em estágio terminal, antes e após a instituição da diálise. 99  
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Os estudos recentes de prevalência indicam taxas de síndrome das pernas 

inquietas nestes pacientes entre 6 e 83%, porém falsos negativos e falsos 

positivos podem ser comuns devido às diferenças individuais no aparecimento dos 

sintomas e a presença de neuropatias e câimbras, que são muito comuns nesse 

grupo. 100,101 

 

As causas da alta prevalência da síndrome das pernas inquietas em 

doença renal em estágio terminal ainda não foram totalmente descritas. Dados 

sobre correlação clínica e laboratorial são limitados e contêm inconsistências. A 

anemia vem sendo associada à síndrome das pernas inquietas e a normalização 

do hematócrito com eritropoitina recombinante resultou em uma significativa 

redução nos movimentos periódicos dos membros. 102-104 

 

5.13.3  Estados de deficiência 
 

A correção dos estados de deficiência sempre reporta uma diminuição dos 

sintomas da síndrome das pernas inquietas. Em 1977, alguns pesquisadores, 

sugeriram uma relação entre pernas inquietas e deficiência de folato e observaram 

que o tratamento melhorou os sintomas desta síndrome. 105  

 

A suplementação com vitaminas como: C, E e B12 são mais especulativas 

que relacionadas à deficiência, mas nenhum ensaio clínico demonstrou que essas 

terapias são eficazes. 105 

 

Estudos demonstraram que o uso do ferro intravenoso trouxe uma melhora 

significante para os sintomas da síndrome das pernas inquietas. 106  

 

Em pacientes com deficiência de ferro o uso de suplementos orais de ferro 

também trouxe melhora nos sintomas. 51  

 

Pacientes com síndrome das pernas inquietas e status de ferro normal, 

determinados pela ferritina sérica, e o uso de ferro oral tiveram benefícios 

decrescentes em proporção inversa aos níveis séricos de ferritina iniciais. 107 
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O menor nível de ferro e o início dos sintomas mais agudos é o quadro que 

parece responder melhor em relação aos sintomas da síndrome das pernas 

inquietas com suplementação de ferro. O valor do aumento dos níveis de ferritina 

acima de 50 mcg/L permanece incerto. 108 

 

5.14 Crianças e síndrome das pernas inquietas 
 

A literatura recente revela que a síndrome das pernas inquietas ocorre mais 

frequentemente em crianças do que se imaginava, muito embora seja pouco 

pesquisada. Crianças apresentam um desafio no diagnóstico, porque muitos dos 

sintomas são difíceis de explicar. Os sintomas desta síndrome em crianças podem 

ser diagnosticados erroneamente como dores de crescimento. 109,110  

 

Em algumas crianças a síndrome dos movimentos periódicos dos membros 

pode ser a chave para encontrar o diagnóstico quando o desconforto das pernas 

está ausente ou muito superficial. 111  

 

Quando os sintomas sensitivos subjetivos ou sintomas objetivos motores 

predominam, estão geralmente relacionados à história familiar de sintomas 

similares que geralmente não são reconhecidos até aparecerem nas crianças. 111 

 

Pesquisas recentes sugerem que problemas de atenção, especialmente, 

como: síndrome do déficit de atenção e hiperatividade são mais comuns nessas 

crianças.110, 112-114 

 

Um workshop no National Institutes of Health, em 2002, resultou em um 

específico consenso de critérios diagnósticos para a síndrome pediátrica:7 

 

1. A criança preenche os quatro critérios essenciais dos adultos para a 

síndrome das pernas inquietas; 

 

2. Relata a descrição dos sintomas com suas próprias palavras que 

consistem no desconforto nas pernas (elas geralmente usam termos, 
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como: aranhas, tiques, boo-boos, oowies, querer correr, muita 

energia nas pernas);  

 

3.  A criança preenche os quatro critérios dos adultos ou dois dos três 

seguintes critérios de suporte estão presentes: 

 

a)  Distúrbios do sono para a idade; 

 

b) Um parente biológico que apresenta síndrome das pernas 

inquietas; 

 

c) A criança tem o achado de movimentos periódicos dos membros 

inferiores com índice maior do que cinco por hora de sono na 

polissonografia. 
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O tratamento farmacológico volta além dos três séculos, quando foi 

reportado com sucesso o uso de uma substância opioíde. 52,53  

 

Consciente dos efeitos paliativos dos opióides e outras medicações 

sedativas hipnóticas, os vasodilatadores foram considerados na literatura a terapia 

mais apropriada para síndrome das pernas inquietas. 50,51 O uso dos 

vasodilatadores foi sendo abandonado sem qualquer demonstração de 

publicação.  

 

A moderna farmacoterapia para a síndrome das pernas inquietas começou 

com os relatos de que os benzodiazepínicos poderiam aliviar seus sintomas. 115-117 

Com o passar dos anos, outras três classes de medicações foram também 

relatadas como efetivas no tratamento da síndrome das pernas inquietas: agentes 

dopaminérgicos, opióides e anticonvulsivantes. 118-123 

 

A respeito dos estudos recentes sobre a síndrome das pernas inquietas, 

sabe-se muito pouco sobre as consequências do tratamento de longo tempo, pois 

algumas complicações vêm sendo notadas especialmente com o uso da levodopa 

e dos agentes dopaminérgicos. O primeiro problema evidenciado foi um fenômeno 

denominado “síndrome do rebote” (rebound) que é a tendência dos sintomas 

piorarem no final do período do efeito da dose, levando à recorrência dos 

sintomas no final da noite ou pela manhã. 124,125 

 

A Academia Americana de Medicina do Sono recomenda os agentes 

dopaminérgicos como a primeira escolha para o tratamento da SPI, seguidos dos 

agentes opióides, anticonvulsivantes e por último os benzodiazepínicos.126  

 

Uma segunda consequência comum e importante do tratamento com 

dopaminérgicos é a aparente piora dos sintomas quando a medicação é usada a 

longo tempo, chamada de “síndrome do aumento” (augmentation). 127,128  

 

Os sintomas da “síndrome do aumento” (augmentation) podem estar 

presentes progressivamente com os sintomas experimentados mais cedo do que 

o habitual, geralmente vêm acompanhados de uma consistente expansão além 
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das pernas (envolvimento do tronco e dos braços) e é sentido como um aumento 

da intensidade dos sintomas ou uma diminuição da efetividade da droga. 127 

 

Ao contrário da “síndrome do rebote” (rebound), a “síndrome do aumento” 

(augmentation) é mais proeminente durante a tarde ou ao entardecer, embora em 

casos mais graves possa estar presente em todas as horas. 127 

 

A patogênese da síndrome do aumento ainda não é conhecida.  Esta 

síndrome ocorre em cerca de 40 a 80% dos casos tratados com levodopa de 

liberação rápida e em 30% com a formulação de liberação lenta, 27% com 

pergolida (ergotamínico), 10% com pramipexole e cerca de 4% com carbegolina 

ou ropirinole.    A síndrome do aumento ocorre precocemente com levodopa e é 

geralmente mais branda e tardia com agonistas dopaminérgicos.126, 127  

 

Entre os fatores de risco para a ocorrência da síndrome do aumento estão: 

o uso de doses acima de 200 mg de levodopa, formas secundárias da SPI, níveis 

baixos de ferritina sérica e liquórica, perda crônica de ferro e o nível de gravidade 

do quadro clínico pré-tratamento.126, 127  

 

Sexo e idade não representam riscos para síndrome do aumento. 

Pacientes com a síndrome de Parkinson e SPI não desenvolvem a síndrome do 

aumento mesmo com doses altas de precussores dopaminérgicos.126, 127, 128  

 

Não há relatos de síndrome do aumento com anticonvulsivantes ou 

opióides.129 Esta síndrome portando é um fenômeno relacionado a agentes 

farmacológicos do tipo dopaminérgico, quer seja precussor quer seja agonista 

dopaminérgico e em doses altas.127  

 

Os critérios diagnósticos da síndrome do aumento, de acordo com o Grupo 

de Estudos Internacionais da Síndrome das Pernas Inquietas são:2, 126 

 

1. O quadro clínico deve ter pelo menos cinco dias seguidos, na ausência 

de transtornos psiquiátricos, médicos ou drogas que justifiquem os 

sintomas; 
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2. Sintomas sensitivo-motores que passam a ocorrer duas horas ou até 

mais cedo do que o horário inicialmente referido pelo paciente. 

Aproximadamente 96% dos casos apresentam estes sintomas.  

Eventualmente há desaparecimento das características circadianas dos 

sintomas sensitivos. O adiantamento do horário dos sintomas é o sinal 

mais frequente e confiável da síndrome do aumento; 

 

3. Piora dos sintomas com aumento da dose de levodopa e melhora com a 

diminuição da dose de levodopa ou de agonistas dopaminérgicos. A 

piora dos sintomas pode atingir níveis acima daqueles do pré-

tratamento. 

 

A “síndrome do aumento” geralmente é resolvida com a parada da 

medicação e pode ser minimizada mantendo-se a dose em baixos níveis. Não 

existem estudos publicados sobre a “síndrome do rebote” (rebound) ou “síndrome 

do aumento” (augmentation) com agentes não dopaminérgicos. 2 

 
 

6.1 Tratamento não medicamentoso 
 

Para os pacientes com SPI leve, o tratamento não medicamentoso  

deveria ser considerado antes da prescrição de medicamentos que possam  

ter efeitos colaterais indesejados (especialmente na população geriátrica).  

 

Os tratamentos não medicamentosos são menos suscetíveis de serem bem 

sucedidos nos doentes com SPI grave. Os tratamentos, tais como a melhoria da 

nutrição, exercício e boa higiene do sono são muitas vezes enfatizados. 129 Os 

melhores tratamentos provavelmente são aquelas atividades em que o paciente já  

identifica como úteis para reduzir os seus sintomas.  

 

Esses tratamentos incluem a atividade física, particularmente envolvendo 

as partes acometidas (alongamentos imediatamente antes de deitar tendem a ser 

muito úteis), compressas quentes ou menos comumente frias ou mesmo 
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alternando banhos quentes e frios, ou qualquer atividade mental (por exemplo: 

jogo de vídeo, computador, pintura, costura ou conversa) pode trazer algum alívio 

para os pacientes. 129 

 

Certos alimentos, tais como gelados e carboidratos (especialmente farinha 

branca) podem piorar a SPI e devem ser evitados se o paciente encontra neles 

piora de seu estado. 129 

 

Há muitos relatos de melhora temporária dos sintomas da SPI pela pressão 

física nas pernas, como massagem, enfaixar as pernas com ataduras, ou mesmo 

usando um vibrador. Outros sugeriram tratamento com estimulação elétrica 

nervosa transcutânea, terapia comportamental, escleroterapia venosa, mas 

nenhum desses tratamentos auxiliares demonstrou eficácia claramente 

estabelecida. 130-132 

 

 Um estudo que avaliou outro tratamento não medicamentoso  para a SPI, 

utilizado na angina refratária, insuficiência cardíaca congestiva e insuficiência 

vascular, denominado de “Enhanced External Counter Pulsation” (EECP), envolve 

a insuflação e a desinsuflação dos três conjuntos de bandagens compressoras 

acondicionadas em torno das panturrilhas e terços superiores e inferiores das 

coxas. 133 Este estudo demonstrou resultados estatisticamente não significantes, 

todovia pesquisas mais completas são necessárias para provar a sua eficácia. 133 

 

 

6.2 Tratamento medicamentoso 
 

6.2.1 Levodopa 
 

A levodopa (L-dopa) é um aminoácido que é metabolizado em dopamina 

pela descaboxilase de aminoácidos aromáticos. 
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 É designado quimicamente como L-3,4-dihidroxifenilalanina, com peso 

molecular de 244,3. Sua fórmula empírica é C10H14N2O4.H20, e sua fórmula 

estrutural é : 

 

 

 

 A levodopa foi aprovada no tratamento da síndrome das pernas inquietas 

na Alemanha, Suíça e Áustria por muitos anos; é uma droga de curta ação e 

apropriada para o tratamento da doença leve e intermitente.  

 

 A levodopa aumenta o nível de dopamina na sinapse nervosa, é efetiva no 

tratamento dos sintomas noturnos, porém somente compatível com a meia vida da 

droga. Como apresenta um período de atuação curto, as preparações com 

liberação controlada são mais efetivas. 134  

 

 Muitos pacientes desenvolvem a “síndrome do aumento” (augmentation) 

com o uso da levodopa e náuseas e tonturas são os principais efeitos colaterais 

relatados. 

 

 

6.2.2 Agonistas dopaminérgicos 

Agonistas dopaminérgicos são drogas que estimulam diretamente os 

receptores pós-sinápticos da dopamina. 135-139  
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Técnicas modernas de biologia molecular permitiram conhecer, até o 

presente momento, cinco tipos de receptores dopaminérgicos: D1, D2, D3, D4 e D5. 

Estes receptores estão organizados em dois grupos: o grupo D1 ou D1-like e o 

grupo D2 ou D2-like. O grupo D1 está representado pelos receptores D1 e D5; o 

grupo D2, pelos receptores D2, D3 e D4. A definição desses dois grupos está 

baseada na ligação com os mecanismos de transdução. Os pertencentes ao 

grupo D1, estimulam a enzima adenilato ciclase e aumentam o nível intracelular de 

AMP cíclico, enquanto os do grupo D2 inibem essa enzima e diminuem o AMP 

cíclico intracelular. 136, 139-141 

Os receptores dopaminérgicos estão distribuídos anatomicamente em 

áreas ditas principais ou de alta densidade. Devido à localização principal de D1 e 

de D2 no núcleo caudado, no putâmen e no núcleo acumbens, acredita-se que 

esses receptores exerçam um papel no comportamento motor. Assim, a regra 

geral é que estimulando os receptores D1 e D2 (ação agonista) ocorra efeito 

antiparkinsoniano. A maioria dos agonistas dopaminérgicos, eficazes como 

antiparkinsonianos, atuam no receptor D2 (em animais e no homem). 136,139,141,142  

Entre os agentes dopaminérgicos que agem diretamente nos receptores de 

dopamina citam-se: pergolida, cabergolina e alfa-dihidroergocriptina, são todos 

derivados ergotamínicos que agem predominantemente nos receptores D2 e 

parcialmente nos receptores D1. Todos eles parecem ter afinidade com os 

receptores D3 e D4. 140,141 

 

Pramiprexol, ropinerole, piribedil e talipexole são os agonistas 

dopaminérgicos não ergot e agem predominantemente no receptor D3, seguido 

pelo D2 e D4. Nenhum parece ter efeito nos receptores D1. 140,141 

 

Os agentes dopaminérgicos ativam os receptores centrais da dopamina 

localizados na pré e pós-sinapse. São usados como agentes de primeira linha de 

tratamento pela sua eficácia em aliviar os sintomas subjetivos e objetivos da SPI. 

Parecem apresentar menos relatos da “síndrome do aumento” (augmentation) 

quando comparados com a Levodopa. 141 
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Ergotamínicos 

 

Pergolida 

 
A pergolida usada em dose única ao deitar ou em doses divididas provê um 

tratamento efetivo para os sintomas sensoriomotores. A dose inicial típica é 0,05 

mg e deve ser aumentada lentamente para se evitar hipotensão. 143,144 

 

Náusea, constipação e hipotensão são os principais efeitos colaterais 

relatados. Embora alguns estudos tenham apontado o desenvolvimento de 

doença cardíaca valvular associada ao uso da pergolida, citam-se outros efeitos: 

fibrose pleural, e retroperitoneal. 143,144 

 

Cabergolina 

 

A cabergolina é agonista ergolíneo com afinidade para D2. Chama a 

atenção a sua meia vida muito longa, maior do que 24 horas. 145 

 

A cabergolina é aprovada nos EUA para tratamento da hiperprolactinemia, 

porém as fibroses pleural e retroperitoneal podem acontecer como efeitos 

adversos. 145 

 
 
Não ergotamínicos: 

 

Ropinirole 

 

É um novo agonista dopaminérgico, porém não-ergolíneo, que atua 

seletivamente em D2 com alta afinidade (+++); não tem afinidade por D1.  
146 

 

O ropinirole é um agonista dopaminérgico com efetividade estabelecida no 

tratamento da SPI e PLMS, usado em doses únicas ao deitar ou ao jantar. 146 A 

dose típica para início do tratamento é 0,25 mg, podendo ser aumentada 
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lentamente para evitar náuseas, hipotensão, sonolência e fadiga. A dose efetiva 

mantém-se em 0,25 a 2 mg dia. 146 

 

Sua efetividade a longo prazo bem como o desenvolvimento da síndrome 

do aumento ainda não foram estabelecidos. 146  

 

 

Pramipexol 

 

É um agonista dopaminérgico também não ergolíneo; quimicamente é um 

derivado benzotiazólico. Exibe alta afinidade pelos receptores D3 localizados em 

áreas mesolímbicas, resultando também em ação antidepressiva. 147 

 

É apresentado em comprimidos de 0,125; de 0,25; de 1,0 e de 1,5 mg. A 

dose média diária recomendada varia de 1,5 a 4,5 mg. A sua meia-vida é 

relativamente longa, 9-12 horas, podendo ser usado, portanto, em três tomadas 

diárias. A biodisponibilidade é 90%. 147  

 

O pramipexol assim como o ropinirole usados em doses únicas apresentam 

também efeitos benéficos em tratar os sintomas da SPI. A dose inicial típica é 

0,125 mg e deve ser aumentada com cuidado para se evitar náusea e hipotensão. 

Também foram relatados efeitos colaterais como: dispepsia, cefaléia, retenção 

hídrica e insônia. Em alguns pacientes já se observou a “síndrome do aumento” 

(augmentation). 147 

 

 

Rotigotina 

 

Usada em apresentação transdérmica na Europa para tratamento da 

doença de Parkinson. Já foi testada em diferentes doses para SPI com alívio dos 

sintomas. 148 
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6.2.3 Opióides 
 

Os opióides já foram descritos na literatura em 1685, como opções de 

tratamento para SPI.  Drogas como oxicodona, propoxifeno e meperidina são 

usadas. Os mecanismos pelos quais os opióides melhoram a SPI são 

desconhecidos. 149 Provavelmente seus receptores agem na coluna dorsal onde 

regulam as informações nociceptivas. Os opióides são altamente encontrados 

também em áreas em torno da substância cinzenta periaquedutal e no gânglio da 

base (striatum e substância negra) cada uma destas áreas poderia ser o local no 

qual os opióides agem para melhorar os sintomas da SPI.  149 Seus efeitos 

colaterais incluem náusea, sedação, tonturas e constipação. 149 

 

6.2.4 Benzodiazepínicos 
 

 

Os benzodiazepinicos são usados primariamente para o tratamento 

psiquiátrico e/ou profilaxia de epilepsia e síndromes dolorosas. 150 

 

A atividade no sistema nervoso central dos benzodiazepínicos ocorre 

principalmente pelo aumento do ácido gama aminobutírico (GABA), um 

neurotransmissor inibitório. Outro mecanismo, tal como um aumento na síntese 

central da serotonina, pode também ser responsável por sua atividade, mas os 

mecanismos pelos quais os benzodiazepínicos melhoram a SPI não estão 

elucidados ainda.  150 

 

Sonolência e distúrbios cognitivos ocorrem em 5% a 15% dos pacientes 

mesmo em baixas dosagens. Alternativas incluem benzodiazepinicos de curta 

duração como o triazolam na dose de 0,125 a 0,25 mg ou Zolpidem na dose de 5 

a 10 mg. 150 
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6.2.5 Anticonvulsivantes 
 

Os anticonvulsivantes parecem úteis para tratar a SPI, particularmente nos 

pacientes que relatam dor. 151 Os efeitos colaterais mais importantes devidos à 

terapia anticonvulsivante usada para o tratamento para SPI são:  
 

1 - Gabapentina: fadiga, tontura, sonolência e ataxia;  

 

2 - Carbamazepina: malformação fetal, rash, hiponatremia, 

hepatotoxicidade, anemia aplásica, ataxia, problemas gastrintestinais, 

disfunção sexual;  

 

3 - Ácido valpróico: ganho de peso, perda de cabelo, náusea, vômito, 

edema, rash e tremor. 

 

O topiramato na dose de 25 a 100 mg em um estudo aberto feito com 19 

pacientes, mostrou-se efetiva em diminuir os sintomas sensitivos e motores da 

SPI, com poucos efeitos colaterais. 152 

 

Um estudo piloto com lamotrigina, que observou quatro pacientes com SPI 

moderada e grave e pacientes que não responderam a outras medicações 

convencionalmente usadas na dose 250 -500 mg dia por um período de quatro 

meses, reportou melhora dos sintomas sensitivos e motores com poucos efeitos 

colaterais (tonturas relatadas por apenas um paciente). 153 

 

6.2.6 Outras Medicações 
 

A bromocriptina e a clonidina apresentam estudos limitados sobre seu real 

benefício para SPI. 154-156  

 

O baclofeno em um estudo randomizado somente para pacientes com 

PLMS parecia decrescer os movimentos periódicos. 157 Porém nenhum estudo foi 

realizado para avaliar seu efeito no tratamento da SPI. 
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Um estudo aberto com tramadol, analgésico narcótico com mecanismo de 

ação semelhante ao opióide, realizado com 12 pacientes, mostrou sua eficácia 

(dose de 50 a 100mg dia) em sete pacientes tratados por 15 meses. 158  
 

Outro estudo aberto mostrou que a amantadina na dose de 100 a 300mg 

dia beneficiou 11 dos 21 pacientes que foram tratados com esta medicação. O 

mecanismo de ação da amantadina é incerto, porém pode estar relacionado com 

as suas propriedades de antagonismo ao glutamato e uma possível ação 

dopaminérgica. 159  

 

Outros estudos demonstraram que o uso do ferro intravenoso trouxe uma 

melhora significante para os sintomas da síndrome das pernas inquietas. 119 Em 

pacientes com deficiência de ferro o uso de suplementos orais de ferro também 

trouxe melhora aos sintomas, mas sua efetividade permanece incerta e depende 

de mais estudos completos. 51 

6.3 Substâncias a serem evitadas 
 

Algumas substâncias e medicações vêm sendo relatadas como agentes 

que pioram os sintomas da SPI: nicotina, cafeína, álcool, antidepressivos, anti-

histamínicos, agentes antieméticos e antipsicóticos.  

 

O cigarro e o consumo de álcool devem ser evitados. A cafeína deve ser 

restringida principalmente durante a tarde. O álcool pode inicialmente trazer um 

benefício temporário e promover sedação, porém após 90 minutos os efeitos de 

piora dos sintomas são geralmente percebidos. 160 

 

Os antidepressivos tricíclicos e os inibidores da recaptação da serotonina 

geralmente intensificam os sintomas da SPI. Paradoxalmente alguns pacientes 

respondem favoravelmente a estas medicações; teoricamente estas respostas 

positivas podem refletir a diminuição da ansiedade, do estresse ou a privação do 

sono que estes pacientes experimentam. A bupropiona um antidepressivo 

receptor da dopamina é o antidepressivo mais aceito para o tratamento destes 

pacientes quando a terapia antidepressiva é recomendada. 161 
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Os anti-histamínicos podem exacerbar os sintomas da SPI. Este efeito é 

causado indiretamente pela ação destas medicações nos receptores da 

dopamina. 

 

A metoclopramida e alguns bloqueadores do canal de cálcio são 

antagonistas da dopamina e seu uso em pacientes com SPI deve ser evitado. 72 

Em geral as medicações antieméticas que inibem a dopamina, como a 

proclorperazina e a clorpromazina, aumentam muito os sintomas da SPI. 162,163 As 

alternativas seriam os receptores que não cruzam a barreira hemato-encefálica 

como a domperidona e o ondansetron . 164 

 

Alguns casos foram reportados em pacientes que receberam anestesia 

intravenosa com droperidol ou haloperidol oral. Estes pacientes desenvolveram 

aumento da temperatura corporal e rigidez muscular, uma condição semelhante à 

síndrome neuroléptica maligna. 165 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. MATERIAL E MÉTODO 
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7.1 Objetivo  
 
 
7.1.1 Objetivo geral 
 

O objetivo desta revisão sistemática foi avaliar a efetividade e a segurança 

dos tratamentos farmacológicos para síndrome das pernas inquietas secundária. 

 

7.1.2 Objetivo específico 
 

Avaliar a qualidade dos estudos clínicos relacionados ao tratamento da 

síndrome das pernas inquietas secundária.  

 

7.1.3 Hipóteses testadas 
 

 Foram colocadas em prova as seguintes hipóteses: 

a) O tratamento farmacológico da síndrome das pernas inquietas 

secundária é efetivo e seguro quando comparado a diferentes 

fármacos; 

 

b) Há diferenças na efetividade no tratamento da síndrome das pernas 

inquietas secundária quando comparado a nenhuma intervenção;  

 

c) Há diferenças na efetividade no tratamento da síndrome das pernas 

inquietas secundária quando comparado ao placebo;  

 

d) Há diferenças na efetividade no tratamento da síndrome das pernas 

inquietas secundária quando comparado a outras categorias de 

fármacos. 

 

e) Há heterogeneidade de estudos clínicos relacionados ao tratamento da 

SPI. 
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7.2 Métodos 
 

Este estudo foi realizado de acordo com Manual de Revisão Sistemática da 

Colaboração Cochrane. 26 

 

7.2.1 Tipo de estudo 
 
 Revisão Sistemática de Ensaios Clínicos Randomizados e quasi -

randomizados. 

 

7.2.2 Local 
 
 Disciplina de Medicina de Urgência e Medicina Baseada em Evidências da 

Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina, São Paulo – 

SP. 

 

 Pós-Graduação em Medicina Interna e Terapêutica. 

 

 Centro Cochrane do Brasil. 

 

7.2.3 Tamanho da amostra 
 
 A amostra foi realizada de acordo com o número de estudos disponíveis 

nas bases de dados e com a lista de referências de estudos relevantes, incluindo 

revisões narrativas e diretrizes. 

 

7.2.4 Tipos de estudos primários 
 
 Ensaios clínicos randomizados e quasi-randomizados, publicados ou não, 

que comparam o tratamento farmacológico da síndrome das pernas inquietas 

secundária com fármacos ou placebo. Não houve limitações quanto ao idioma da 

publicação. 
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7.2.5 Tipos de participantes 
 
 Crianças e adultos que preencham os critérios clínicos para síndrome das 

pernas inquietas associada a uma causa secundária. 

 

7.2.6 Critérios de inclusão 
 
 Crianças e adultos que preencham os critérios estabelecidos para SPI 

associados a uma causa secundária foram considerados. 7,47,166 

 

 A versão mais recente dos critérios diagnósticos alista quatro critérios 

essenciais: 7  

 • 1. Impulso de mover as pernas, geralmente acompanhado ou causado 

por sensações incômodas e desagradáveis nos pés (às vezes os 

braços ou outras partes do corpo são envolvidos);  

 • 2.  Impulso de mover-se ou sensações desagradáveis que começam ou 

pioram durante períodos de descanso ou de inatividade tais como  

sentar-se ou deitar-se;   

• 3.  Impulso de mover-se ou sensações desagradáveis que são aliviados 

parcialmente ou totalmente pelo movimento, tal como andar ou esticar 

as pernas;  

 • 4.  Impulso  de mover-se ou sensações desagradáveis que pioram a noite 

ou ao entardecer  (quando os sintomas são muito graves, eles podem 

antecipar-se durante o dia).  

 

7.2.7 Critérios de exclusão 
 
 Estudos de pacientes com SPI idiopática.  

7.2.8 Tipos de intervenções 
 
 Estudos randomizados e quasi-randomizados  de tratamento farmacológico 

para SPI secundária. 
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Grupos de comparação incluem: 

 

- placebo;  

- nenhuma intervenção; 

- outras medicações; 

- medidas não farmacológicas; 

- intervenções cirúrgicas. 

 

7.2.9 Desfechos avaliados 
 

a) Primários 

•  Alívio dos sintomas da SPI marcados em uma escala validada. 5,7 

 

b) Secundários 

• Qualidade subjetiva do sono; 

• Qualidade do sono medida pela polissonografia (medida pela 

eficiência do sono, pelo tempo total do sono, pelo índice de 

despertar, pelo índice de PLMS);   

• Qualidade de vida medida pela escala validada (SF-36), CGI 

(impressão clínica global), PGI (impressão global do paciente) e 

escala analógica visual;  

• Eventos adversos associados com os tratamentos serão descritos, 

bem como a desistência do paciente do estudo. 

 

 
7.3 Estratégia de Busca dos Estudos 

 

7.3.1 Busca Eletrônica 
 
 Para identificar os ensaios clínicos relevantes foram usadas neste estudo 

as seguintes bases de dados eletrônicos: MEDLINE (1966 – janeiro/2009), 

EMBASE (1980-dezembro/2008), LILACS (1982 – dezembro/2008), The Cochrane 

Controlled Trials Database  (2008),  conforme Quadros 1 a 8 (Anexo 3). 
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7.3.2 Busca de Referências 
 
 Fez-se avaliação das referências bibliográficas dos estudos selecionados 

para identificar outras referências relevantes. 

 

7.3.3 Método de Revisão 
 

7.3.3.1 Seleção dos Estudos 
 
 A seleção de todos os estudos recuperados pela estratégia de busca foi 

feita de forma independente pelos revisores MMO, CFC e GP com acesso ao 

nome do autor, da instituição e do jornal que publicou o estudo. Foram analisados 

os títulos, resumos e textos completos, de todos os ensaios clínicos com potencial 

para inclusão. A avaliação da validade interna dos estudos foi realizada pela 

escala de Delphi, conforme apresentado no Quadro 9 (Anexo 4).  

 

 A avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos foi feita por 

meio da metodologia oferecida pela Colaboração Cochrane, que considera a 

ocultação da alocação, conforme apresentado no Quadro 10 (Anexo 5). Foram 

incluídos os estudos classificados em A e B, sendo os ensaios clínicos quasi-

randomizados classificados em C. 26 

 

7.4 Extração de dados 
 
 Dois revisores, MMO e CFC, realizaram a extração dos dados, utilizando 

ficha padronizada para cada estudo (Anexo 6). 

 

7.4.1 Análise estatística 
 

7.4.1.1 Dados dicotômicos 
 

 Para dados dicotômicos os resultados foram expressos em: Risco Relativo, 

com intervalo de confiança a 95% (IC95%); Número Necessário para Tratar e 
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respectivo intervalo de confiança a 95%, que corresponde, matematicamente, ao 

inverso da diferença de risco, significando o número necessário de pacientes a 

serem tratados para se evitar um evento negativo, para todos os resultados 

estatisticamente significantes; porcentagens simples para pacientes e desfechos. 

 

7.4.1.2 Dados contínuos 
  

Os dados contínuos foram avaliados, quando a média e o desvio-padrão 

estiveram disponíveis, por meio do Cálculo da Diferença da Média Ponderada 

(DMP), com intervalo de confiança a 95%, que pondera os efeitos estimados 

através de medidas de dispersão, quando aos estudos de menor variabilidade é 

atribuído maior peso. 

7.4.1.3 Análises de sensibilidade e de subgrupos 
 
 Com o propósito de investigar possíveis motivos que pudessem explicar 

heterogeneidades estatísticas observadas entre os efeitos estimados pelos 

diferentes estudos incluídos e testar eventuais influências acerca das diferentes 

modalidades de tratamento, qualidade metodológica dos estudos e data da 

publicação (pré e pós-CONSORT), foram planejadas e conduzidas várias análises 

de sensibilidade e por subgrupos, em função dos fatores acima mencionados. A 

análise dos efeitos estimados por subgrupos de estudos conduzidos antes do ano 

de 1996 e após o ano de 1996 foi adotada pelo fato de os autores assumirem a 

divulgação do Padrão Consolidado de Relatos de Ensaios (CONSORT – 

Consolidated Standards of Reporting Trials) como um fator que, eventualmente, 

pudesse influenciar nos resultados, em função da qualidade metodológica dos 

estudos. 39 

 

 Para todas as análises foi utilizado o modelo estatístico de efeito fixo que, 

embora não incorpore heterogeneidade entre os estudos incluídos, é o método 

mais conservador em relação a eventuais diferenças entre ambos os grupos de 

comparação. 
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7.5 Atualização e aprimoramento da Revisão Sistemática 
 
 As atualizações da Revisão Sistemática serão realizadas a cada quatro 

anos. No entanto, se não houver nenhum ensaio clínico aleatório importante 

encontrado nessas atualizações ou se nenhuma correção maior for indicada, a 

data da última busca de ensaios clínicos aleatórios será colocada na seção de 

estratégia de busca deste projeto. Essa data é atualizada mesmo que não haja 

nenhum novo estudo incluído ou nenhuma correção sugerida. 
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8.1 Resultados da metodologia 
 

 Em janeiro de 2009, após realizar-se a busca eletrônica por ensaios 

clínicos, foram identificados 1.026 estudos potencialmente relevantes; 754 

estudos foram excluídos após a leitura dos títulos e resumos. Quando não foi 

possível verificar o critério de inclusão dos participantes, solicitou-se o estudo 

completo.  

 

 Duzentos e setenta e dois estudos foram identificados como sendo 

relacionados à SPI secundária; dentre estes foram excluídos 255 estudos após 

leitura dos títulos e resumos. Alguns apareceram em mais de uma base de dados.  

 

 Após a aquisição de 17 artigos potencialmente incluídos, foram excluídos 

11 estudos, resultando em somente seis incluídos e todos relacionados à SPI 

urêmica.  

 

 Infelizmente nehuma outra categoria de SPI secundária pôde ser incluída 

nesta revisão por falta de estudos que contemplassem os critérios de inclusão, 

gerando apenas um artigo a respeito de SPI urêmica. 

 

 De modo a visibilizar a pesquisa, apresentamos a seguir, de forma 

esquemática, os resultados da busca realizada. 
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Fluxograma 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

COCHRANE = 103 

Exclusão por 
seleção de títulos e 

resumos = 754

MEDLINE = 272 

Exclusão por 
seleção de títulos e 

resumos = 255 

Seleção por meio de 
artigos completos 

Número total de 
estudos = 1.026 

Incluídos = 6 
Número total de 

estudos potencialmente 
incluídos = 17 

MEDLINE = 614 

EMBASE = 283 

LILACS = 26 

Número de estudos 
relacionados à SPI 
secundária = 272 

Excluídos = 11 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 A síndrome das pernas inquietas (SPI) é uma desordem do sono 

razoavelmente comum. Consiste em um distúrbio motor sensorial caracterizado 

por um impulso urgente de mover os pés e às vezes igualmente outras partes do 

corpo, acompanhado geralmente de uma sensação intensa de incomodo ou dor 

nos pés e ou em outras partes do corpo afetadas (1). É mais comum entre as 

mulheres (2) e afeta pelo menos 2,7% a 5% dos adultos (3).  

 

 O exame físico em pacientes com SPI mostra resultados tipicamente 

normais. Os sintomas clínicos característicos da SPI incluem critérios bem 

definidos e descritos na literatura (4.5).  

 

A síndrome das pernas inquietas pode ocorrer de forma idiopática ou 

secundária a outras condições, tais como  gravidez, deficiência de ferro, artrite 

reumatóide, lesões da medula espinal, polineuropatias periféricas e é uma das 

mais concomitantes associações da doença renal em estágio terminal (ESRD). 

 

O tratamento dos pacientes com SPI urêmica permanece um dilema 

médico. Estudos recentes que usam os critérios do Grupo Internacional de 

Estudos da Síndrome das Pernas Inquietas (IRLSSG) (4) relataram que sua 

predominância está entre 6,6% e 21,5% nos pacientes de diálise (6-9), comparados 

com os 5% na população em geral. Além disso, 20% dos pacientes de 

hemodiálise relatam o abandono prematuro das sessões de diálise por causa dos 

sintomas da SPI (10). 

 

Outras características associadas geralmente encontradas entre os adultos 

com SPI incluem: distúrbio do sono, fadiga diurna e queda da qualidade de vida. 

Sua existência está associada frequentemente com a sobrevida mais curta entre 

os pacientes de diálise (8), e 40%-50% dos pacientes de hemodiálise, com 

desordens relacionadas ao sono, atribuem seu sono anormal à SPI (11). 
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Os movimentos periódicos dos membros (PLMs) e a SPI são comuns, 

frequentemente mal diagnosticados entre a população geral e podem ser ainda 

mais comuns entre pacientes de diálise. (2.12).  

 

A patogênese dessa desordem é ainda obscura, mas se aceita que envolva 

uma disfunção dopaminérgica no sistema nervoso central; alguns estudos 

forneceram evidência que aponta para esta hipótese (13,14). Há evidências que 

suportam a relação entre o metabolismo de ferro no cérebro e a desordem ora 

citada. O ferro é um cofator na produção da dopamina e ocorre uma deficiência de 

ferro no cérebro dos pacientes com esta afecção (15,16).  

 

O tratamento para SPI tem sido empírico, e uma grande variedade de 

agentes farmacológicos foi tentada com respostas variadas (17-20). É importante 

mencionar que a SPI ocorre com freqüecia bem menor em paciente com 

transplante renal do que naqueles em diálise (21).  

 

O objetivo deste artigo foi conduzir uma revisão sistemática a fim de avaliar 

a efetividade e a segurança dos tratamentos farmacológicos para SPI urêmica, 

baseadas em evidências científicas. 

 

2 MÉTODOS 

 
Critérios de inclusão: Desenho do estudo: ensaios clínicos randomizados e 

quasi-randomizados paralelos e cross-over (ensaios clínicos quasi-randomizados 

foram definidos como aqueles que utilizaram sigilo de alocação inadequado tais 

como data de nascimento, dia da semana, mês do ano ou pessoas alternadas); 
Participantes: Pacientes que apresentavam os critérios clínicos para SPI (4,5)  e 

ESRD.  
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Critérios de exclusão: Estudos com SPI idiopática e ou secundária a outras 

doenças que não ESRD, tais como desordens metabólicas ou neuropáticas, foram 

excluídos; Tipos de intervenção: Todas as terapias farmacológicas utilizadas no 

tratamento da SPI urêmica foram incluídas; Grupos de comparação: placebo, 

nenhuma intervenção, outras categories de drogas; Desfechos primários: alívio 

dos sintomas da SPI marcados em uma escala validada (22). Desfechos 

secundários: alívio dos sintomas da SPI marcados em uma escala não validada, 

qualidade subjetiva do sono, qualidade do sono medida por polissonografia, 

qualidade de vida medida por avaliações subjetivas, efeitos adversos associados 

ao tratamento. 

 

Busca eletrônica: As estratégias de busca foram rodadas em 31 de janeiro de 

2009 utilizando os seguintes termos e seus respectivos sinônimos: restless legs 

syndrome, Ekbom syndrome, periodic leg movement, periodic limb movement, 

PLM, PLMS, PLMD, sindrome de las piernas inquietas, síndrome das pernas 

inquietas, sindrome delle gambe senza riposo, syndrome des jambs sans repos, 

idiopathischen restless-legs-syndrom. A busca dos ensaios clínicos realizou-se 

através da Cochrane Library, Medline, Pubmed, Lilacs, Embase e Scielo. Além de 

as mais tradicionais bases de dados eletrônicas, outras fontes de pesquisas foram  

consideradas: teses indexadas na BIREME/PAHO-WHO (Biblioteca Regional 

Medicina/Panamerican Health Organization of the World Health Organization); 

referências dos artigos avaliados; informações adicionais requeridas aos autores 

dos estudos primários por meio de correio eletrônico. 

 

Seleção dos estudos: A revisão foi submetida e realizada por dois revisores. Os 

mesmos revisores selecionaram de forma independente os estudos, coletando as 

informações e os resultados através de formulário padronizado. Desacordos e 

discrepâncias foram resolvidos através de consulta a um terceiro revisor.  
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Qualidade metodológica dos estudos incluídos: Os estudos foram julgados de 

acordo com a metodologia do Manual da Cochrane, baseado no sigilo de alocação 

(randomização), cegamento (vieses de execução e condução) e vieses de 

comparação (Quadro 1). Os estudos incluídos também foram julgados por um 

outro critério de classificação similar de evidência científica médica, sendo que 

somente os estudos de nível I foram considerados para inclusão (17). 
 
3 RESULTADOS 

 

Identificamos 17 artigos publicados (em inglês, alemão, italiano e espanhol) 

relativos ao tratamento da SPI urêmica. Seis ensaios clínicos randomizados (cinco 

em inglês e um em alemão) foram incluídos nesta revisão por preencherem os 

critérios de inclusão (Quadro 2) (23-28). Onze estudos foram excluídos (Quadro 3) 
(29-39): sete deles eram estudos abertos; dois eram com pacientes com SPI 

idiopática e secundária sem análises de resultados em separado; um era relato de 

caso e um foi excluído por ser uma publicação duplicada. 

 

Um total de 111 pacientes foi randomizado (45 em estudos paralelos e 66 

em estudos cross-over). Estes pacientes receberam tratamentos farmacológicos 

diferentes comparados com o placebo.  

 

Várias medidas subjetivas (questionários específicos/entrevistas, escala 

visual analógica, impressão global do paciente e impressão clínica global) e 

medidas objetivas (medidas polissonográficas, medidas actigráficas e níveis de 

ferritina) foram usadas nestes estudos, como descritas a seguir. 
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Levodopa/carbidopa:  
Oito pacientes foram tratados com levodopa/carbidopa ou placebo, em um estudo 

realizado por Walker et al (23), de desenho cross-over.  

 

Questionários específicos/entrevistas: Levodopa/carbidopa, comparada com 

placebo, não mostrou melhora subjetiva consistente na qualidade do sono ou nos 

sintomas da SPI. O início do sono e o número de despertares permaneceram 

inalterados, e os números dos movimentos dos membros durante a vigília ou sono 

persistiram mesmo em tratamento com levodopa/carbidopa. 

 

Medidas polissonográficas: A porcentagem média de PLM durante o sono foi de 

15,1 ±  4,9% com o placebo e diminuiu para 8,6 ±  4,0% com levodopa/carbidopa 

(p = 0,014). O índice médio de PLM durante o sono foi de 101,0 ± 29,1 com 

placebo e diminuiu de forma significativa para 61,0 ± 28,3 com levodopa/carbidopa 

(p = 0,006). A levodopa/carbidopa não alterou os PLMs durante a vigília e a 

porcentagem do tempo de PLMs na vigília. Não houve diferença na latência do 

sono entre placebo e levodopa/carbidopa. A média do número de despertares 

associados aos movimentos dos membros foi de 209 ± 49 com placebo e diminuiu 

para 108 ± 46 com levodopa/carbidopa (p = 0,03).    

 
Levodopa/benserazida:  
Onze pacientes foram tratados com levodopa/benserazida em um estudo 

desenvolvido por Trenkwalder et al (24), de desenho cross-over.  

 

Escala visual analógica de Hamburg modificada: Levodopa/benserazida mostrou 

melhores resultados, na qualidade de vida: o valor médio foi 17,4 ± 9.3 com 

placebo e aumentou para a média de 24,2 ± 10,1 com levodopa/benserazida (p = 

0,016). Sentimentos negativos e reclamações apresentaram um valor médio de 

24,3 ± 10,4 com placebo e diminuíram para a média de 21,6 ± 9,6 com 

levodopa/benserazida (p = 0,024). 
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Impressão global dos pacientes: Os pacientes reportaram menos despetares 

noturnos enquanto recebiam levodopa/benserazida (média: 2,0 ± 0.7) do que com  

 

placebo (média: 2,4 ± 0,6) (p = 0,043); melhor qualidade de sono, de uma média 

de 2,9 ± 2,3 com placebo para 5,0 ± 1,8 com levodopa/benserazida (p = 0,002); 

diminuição da gravidade da SPI durante a noite, de uma média de 4,6 ± 4,3 com 

placebo para uma média de 3,7 ± 3,4 com levodopa/benserazida; e uma melhora 

nas condições gerais, média de 4,2 ± 1,7 com placebo para 5,1 ± 1,5 com 

levodopa/benserazida. 

 

Impressão clínica global: A efetividade da levodopa/benserazida foi discretamente 

melhor do que o placebo, mas de forma não significativa (p = 0.120). 

Medidas actigráficas e polissonográficas: A avaliação dos PLMs e do sono no 

período da noite de exame mostrou uma decréscimo não significativo no número 

de eventos dos PLMs (p = 0,094) e no índice de PLM (p = 0,077), quando 

comparados ao placebo.  

 
Clonidina:  
Dez pacientes foram tratados com clonidina e dez com placebo em um estudo 

realizado por Ausserwinkler et al (25), de desenho paralelo. 

 

Impressão clínica global: Alívio completo dos sintomas da SPI foi notado em oito 

pacientes, com marcada percepção de alívio em um e sintomas inalterados em 

um do total de dez pacientes tratados com clonidina, comparados ao placebo. 

 
Pergolida:  
Quatorze pacientes foram tratados com pergolida ou placebo em um estudo 

desenvolvido por Pieta et al (26), de desenho cross-over. 

 

Questionários específicos/entrevistas: cinco dos oito pacientes tiveram melhoras 

subjetivas na qualidade do sono e nos sintomas da SPI em uso do pergolida; um 

paciente achou que estes parâmetros pioraram enquanto sob o uso de pergolide e 

dois notificaram que nenhuma mudança ocorreu entre pergolide e placebo. 
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Medidas polissonográficas e actgráficas: Não houve diferença na latência do sono 

entre placebo e pergolida. A eficiência do sono inalterada com o uso do pergolida  

 

(p < 0.35) e a arquitetura do sono também não sofreram alterações. O despertar 

associado aos movimentos dos membros não teve mudança significativa entre 

pergolida e placebo (p < 0,4). 

 
Ferro: 
Onze pacientes foram tratados com ferro e 14 com placebo em um estudo  

desenvolvido por Sloand et al (27), de desenho paralelo.  

 

Questionários específicos/entrevistas: Houve um decréscimo progressivo na 

escala de gravidade da SPI em direção da quarta semana de acompanhamento a 

contar do baseline, comparando ferro com placebo, na primeira semana (p = 0,03) 

e na segunda semana (p = 0,01), porém não foi muito longe a significância 

estatística; 25% de ambos os grupos reportaram uma piora na escala de 

gravidade da SPI na quarta semana. 

 

Níveis de ferritina: A mudança nos níveis de ferritina sérica foi fator preditor da 

melhora na escala de gravidade da SPI na primeira semana (p = 0,027). 

 
Gabapentina:  
Dezesseis pacientes foram tratados com gabapentina ou placebo em um estudo 

realizado por Thorp et al (28), de desenho cross-over. 

 

Questionários específicos/entrevistas: Comparada com o placebo, a gabapentina 

produziu melhora na escala do IRLSSG, de uma média de 5,8 ± 2.3 com placebo 

para uma média de 3,0 ± 2,2 com gabapentina (p < 0,01). Onze dos 13 pacientes 

responderam à gabapentina, mas não ao placebo; um respondeu ao placebo, mas 

não à gabapentina; e um não respondeu nem ao placebo nem à gabapentina. 
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Os principais efeitos adversos relatados pelos autores dos estudos primários 

foram: dor de cabeça, boca seca, fraqueza, sintomas gastrintestinais (náusea, 

vômito) e pesadelos. 
 
4 DISCUSSÃO 

 

A qualidade metodológica dos estudos foi considerada adequada (A, nível 

I) em cinco artigos (Walker (23), Trenkwalder (24), Pieta (26), Sloand (27) and Thorp 
(28)) e indefinida (B, nível I) em um artigo (Ausserwinkler (25)). Por outro lado, quase 

todos os estudos incluídos foram classificados como de “baixo risco” de acordo 

com o erro sistemático para duas fontes de risco. Entretanto nenhum deles 

especificou o mascaramento do avaliador quanto ao desfecho investigado. Devido 

a heterogeneidade dos resultados dos ensaios clínicos, nenhuma metanálise pôde 

ser realizada. 

 

As medidas subjetivas em sua maioria foram baseadas em diferentes 

questionários e entrevistas. Isto gerou problemas em relação à análise dos 

resultados entre os estudos. Portanto foi praticamente impossível comparar os 

resultados, então nenhuma metanálise foi realizada devido à grande 

heterogeneidade dos desfechos medidos (alívio dos sintomas da SPI, qualidade 

subjetiva do sono, qualidade subjetiva de vida). Infelizmente ainda tivemos que 

excluir dois estudos de boa qualidade, pelo fato de incluírem pacientes com SPI 

idiopática e secundária (Benes (30), Collado-Seidel (31)), sem especificar os 

resultados entre os tipos de participantes. 

 

No geral as medidas subjetivas dos estudos tenderam a favor dos vários 

tipos de intervenção, no entanto isto não ocorreu no artigo que comparou 

levodopa/carbidopa ao placebo (Walker (23)). 

 

Levodopa em associação com benserazida demonstrou ser efetiva quanto 

ao alívio dos sintomas da SPI entre os pacientes sem doença renal em estágio 

terminal, bem como em situações com o uso de levodopa de ação rápida 

associada à levodopa de liberação lenta, o que promove o aumento da eficácia de 
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duração da droga (40). Entretanto a dose apropriada para pacientes com SPI 

urêmica é atualmente desconhecida.  

 

O estudo realizado por Trenkwalder (24) mostrou que pacientes urêmicos 

tratados com levodopa/benserazida conquistaram uma melhora da qualidade de 

vida, mas enfatizamos que a possibilidade de ocorrer a “síndrome do aumento” 

(augmentation) durante o tratamento a longo prazo, não deve ser esquecida. A 

“síndrome do aumento” é um fenômeno geralmente relacionado à terapia com L-

dopa(41) e não existe na literatura o relato da síndrome do aumento entre os 

pacienetes urêmicos. 

 

No artigo publicado por Ausserwinkler (25) foram relatados resultados 

significativos favorecendo o uso da clonidina, porém a qualidade metodológica do 

estudo foi indefinida (B), o número de pacientes foi inadequado e os efeitos 

adversos não foram descritos. Portanto mais ensaios clínicos controlados 

randomizados são necessários para confirmar evidências sobre a terapia com 

clonidina em pacientes com SPI urêmica. 

 

Drogas agonistas dopaminérgicas são consideradas como a terapia de 

primeira linha para SPI. Infelizmente no estudo realizado por Pieta (26) usando a 

pergolida, embora tenha ocorrido uma aparente melhora subjetiva entre os 

pacientes que receberam a droga, houve um índice de abandono maior que 40% 

e vários efeitos adversos relatados (náusea, vômito, diarréia e pesadelos). 

 

Sloand (27) mostrou o benefício da terapia com reposição de ferro. É 

necessário lembrar que a concentração de ferritina no líquor cerebro-espinhal 

mostra-se baixa em pacientes com SPI, comparados a controles sadios, mesmo 

em ausência de níveis baixos de ferritina sérica (42). Portanto a terapia com 

reposição de ferro deve ser sempre levada em consideração como alternativa de 

tratamento para SPI. 

 

Anticonvulsivantes, por exemplo a gabapentina, são usados no tratamento 

da SPI, como num estudo realizado citado na literatura (28), que mostrou uma 
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melhora estatisticamente significativa na escala de gravidade do IRLSSG. 

Entretanto, a gabapentina requer doses baixas e com intervalos menores de 

frequência, devidos à meia-vida longa da droga em pacientes em hemodiálise.  

 

Esta droga é eliminada primariamente pelo rim e foi mencionada pelo autor neste 

estudo. Os efeitos adversos reportados foram letargia e sonolência, que geraram 

desistências. 

 

Entre as medidas objetivas, ocorreu somente uma melhora estatisticamente 

significativa no índice de PLM durante o sono no estudo realizado por Walker (23), 

que favoreceu o grupo tratamento (levodopa/carbidopa).  

 

No geral os estudos foram realizados com amostras pequenas 

(participantes) e os efeitos adversos mais frequentes relatados foram sintomas 

gastrintestinais (náusea, vômito e diarréia).  

 

A grade de sintomas da SPI é comum entre os pacientes com doença renal 

em estágio terminal; vários medicamentos são relatados como sendo efetivos no 

controle deste quadro sintomático, o que pode aparentemente incentivar os 

profissionais de saúde e os pacientes sintomáticos, mas estes medicamentos 

precisam ser efetivos e seguros. Somente alguns estudos relacionados à terapia 

de pacientes com SPI urêmica foram publicados, apesar de a prevalência da SPI 

entre pacientes em hemodiálise ser bem maior do que na população em geral. A 

qualidade insuficiente dos resultados avaliados nos estudos disponíveis alerta 

para a necessidade de pesquisas futuras. 
 

5 CONCLUSÕES 

 

Implicações para prática: considerando a limitação de achados clínicos relevantes, 

indicações para a prática clínica devem ser feitas com restrições. Semelhante a 

SPI idiopática, o tratamento com levodopa é efetivo no tratamento dos PLMs em 

pacientes urêmicos, mas sempre levar em consideração a síndrome do aumento; 

dentre os agonistas dopaminérgicos, somente um estudo com pergolida foi 
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encontrado, com resultados favoráveis ao grupo tratamento, porém efeitos 

adversos, como as doenças fibróticas, restringem o seu uso, portanto novos 

estudos com agonistas dopaminérgicos em SPI urêmica devem ser realizados; os  

 

anticonvulsivantes parecem efetivos no tratamento e alívio dos sintomas desta 

síndrome, como demonstrado no estudo com a gabapentina, então 

recomendamos mais estudos para avaliar a eficácia dos anticonvulsivantes; a 

clonidina é relatada como uma opção efetiva no tratamento da SPI urêmica, mas 

as nossas maiores preocupações são os efeitos adversos; e a terapia com ferro 

deve ser sempre utilizada na SPI, principalmente quando secundária a uremia,  o 

que nos leva a crer que mais estudos desta opção terapêutica devem ser 

realizados. 

 

Implicações para pesquisa: estudos com tratamentos para SPI urêmica 

definitivamente precisam de um tamanho de amostra adequado (70 pacientes no 

mínimo), duplo-cegos, randomizados, placebo controlados, paralelos e com 

medidas de desfechos clinicamente relevantes, tais como o alívio da gravidade da 

SPI avaliado em escala validada definida por consenso internacional.  

 

Estudos futuros devem seguir regulamentos (guidelines) específicos, levando em 

consideração os critérios de inclusão, controle dos efeitos adversos e seguindo os 

regimentos internacionais para publicação.  

 

Ensaios clínicos randomizados bem elaborados são necessários para avaliar a 

efetividade e a segurança do tratamento farmacológico da SPI urêmica. 
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7 QUADRO 1 – Qualidade metodológica dos estudo incluídos: 

 
A 

 

Adequada: randomização feita por um escritório ou um 

laboratório central, administração sequencial de envelopes 

pré-numerados ou codificados para os participantes 

selecionados ou qualquer outro método que impeça a ciência 

do grupo para o qual o paciente foi alocado, por parte de 

qualquer entidade envolvida na pesquisa (pacientes, 

avaliadores, profissionais da saúde, ou outros), ao menos até 

o momento da oferta do tratamento. 

 
B 

 

Indefinida: ocultação da alocação não é descrita, mas o texto 

menciona que o estudo é randomizado: cita-se o uso de 

listas, tabelas ou envelopes, mas sem a descrição do tipo de 

randomização; e/ou a alocação é aparentemente adequada, 

mas o texto contém outras informações que sugerem que 

pode não ter ocorrido randomização. Há riscos moderados de 

viés. 

 
C 

 

Inadequada: alternância de participantes, número do 

prontuário, data de nascimento, dia da semana, qualquer tipo 

de alocação previsível. Há alto risco de viés. 

 

Viés de 

execução 

 

Participantes e pesquisadores eram “cegos” quanto à 

alocação? 

Sim: baixo risco de erro sistemático; 

Não: alto risco de erro sistemático; 

Não especificado: moderado risco de erro sistemático. 

 

 

 

 



83 
Artigo 

 
 

 

 

Viés de condução 

 

Avaliadores eram “cegos” quanto à 

alocação? 

Sim: baixo risco de erro sistemático; 

Não: alto risco de erro sistemático; 

Não especificado: moderado risco de 

erro sistemático. 

 

Viés de comparação 

 

Nenhuma diferença sistemática entre 

os grupos de comparação e perdas. 

Sim: baixo risco de erro sistemático; 

Não: alto risco de erro sistemático; 

Não especificado: moderado risco de 

erro sistemático. 

 
 
 
8 QUADRO 2 - Características dos estudos incluídos nesta revisão: 

 
Autores Sigilo de 

alocação 

Método Participantes Intervenção Desfecho 

 

 

 

 

 

Walker(23) 

 

 

 

 

 

A 

Estudo 

randomizado 

duplo-cego 

placebo 

controlado 

cross-over 

N = 8 

Desistência:3 

4 homens 

1 mulher 

Idade média: 

68,2anos 

Critérios clínicos 

do IRLSSG  

Levodopa/carbido

pa 100/25mg ou 

placebo; 1 

semana em cada 

período, com 1 

semana de 

washout; 

dose:1hora antes 

de dormir 

Subjetivo: 

Questionário 

Objetivo:  

Medidas da 

polissonografia 
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Trenkwalder(24) 

 

 

 

 

 

 

A 

 

Estudo 

randomizado 

duplo-cego 

placebo 

controlado 

cross-over 

 

N =28 

17 idiopática   

11 urêmica  

Idade média:  

53 anos 

12/6 homens 

5/5 mulheres 

Critérios clínicos 

da SPI 

Levodopa/bensera

zide 100/25 a 

200/50mg ou 

placebo; 2 

semanas em cada 

período, sem 

intervalo de 

washout; dose: 1 

hora antes de 

dormir 

Subjetivo:  

Escala visual 

analógica, 

Impressão 

global clínica; 

diário do sono 

Objetivo: 

Medidas da 

polissonografia 

e actigrafia 

 

 

Ausserwinkler(25) 

 

 

 

B 

Estudo 

randomizadodu

plo-cego 

placebo 

controlado 

paralelo 

N = 20 

10 clonidine 

10 placebo 

Critérios clínicos 

da SPI 

Clonidine 0.075 

mg ou placebo; 3 

dias; dose: duas 

vezes ao dia 

Subjetivo: 

Impressão 

global clínica 

 

 

 

 

Pieta(26) 

 

 

 

 

 

A 

Estudo 

randomizadodu

plo-cego 

placebo 

controlado 

cross-over 

N = 14 

Desistência:6 

3 homens 

5 mulheres 

Idade média: 

42,5 anos 

Critérios clínicos 

do IRLSSG 

Pergolide 0,05 a 

0,25 mg ou 

placebo; 10 dias 

em cada período, 

com 1 semana de 

washout; dose: 1 

hora antes de 

dormir 

Subjetivo: 

Questionário 

Objetivo: 

Medidas da 

polissonografia 

e actigrafia 

 

 

 

 

 

Sloand(27) 

 

 

 

 

 

 

A 

Estudo 

randomizadodu

plo-cego 

placebo 

controlado 

paralelo 

N = 25 

11 ferro 

14 placebo 

Perdas: 2 

16 homens 

9 mulheres 

Idade média:  

55 anos 

Critérios clínicos 

do IRLSSG 

Ferro dextran 

1,000 mg ou 

solução salina-

placebo IV diluída 

em 500ml;  dose 

única durante a 

diálise 

Subjetivo: 

Questionário 

Objetivo: 

Nível de 

ferritina; 

Saturação do 

ferro 
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Thorp(28) 

 

 
 
 
 
 

A 

Estudo 

randomizadoduplo-

cego placebo 

controlado cross-

over 

N = 16 

Perdas: 2 

15 homens 

1 mulher 

Idade média:  

64 anos 

Critérios 

clínicos do 

IRLSSG 

Gabapentina 300 

mg ou placebo; 6 

semanas em 

cada período, 

com 1 semana 

de  washout; 

dose: três vezes 

na semana no 

final da diálise 

Subjetivo: 

Questionário 

 
IRLSSG: Grupo Internacional de Estudo da Síndrome das Pernas Inquietas 
(International Restless Legs Syndrome Study Group); SPI: síndrome das pernas 
inquietas.  
 
9  QUADRO 3: Características dos estudos excluídos nesta revisão: 
 
Autores Motivo para exclusão 

Sandyk(27)  Estudo aberto 

Bennes(28)  SPI idiopática e secundária sem separação dos 

resultados 

Collado-Seidel(29)  SPI idiopática e secundária sem separação dos 

resultados 

Micozkadioglu(30) Estudo aberto 

Miranda(31)  Estudo aberto 

Miranda(32)  Estudo aberto 

Pellechia(33) Estudo aberto 

Cavatorta(34) Relato de caso 

Wetter(35)  Publicação duplicada em alemão 

Sakkas(36)  Estudo piloto (estudo aberto) 

Zilberman(37) Estudo aberto 
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1- Não obstante uma minuciosa busca por evidências que comprovassem 

a efetividade e segurança do tratamento farmacológico para SPI 

secundária, nenhuma forte evidência foi encontrada para nenhuma 

categoria de droga e/ou causa de SPI secundária. 

 

2- É importante lembrar que na literatura nada existe a respeito de ensaios 

clínicos randomizados controlados para as demais causas de SPI 

secundária.  

 

3- No momento, as evidências não são suficientes para afirmar que as 

drogas envolvidas no tratamento da SPI são de fato efetivos. Assim 

sendo, em caso de comprovação em futuros estudos, que estes sejam 

avaliados a longo prazo, visando à possibilidade do aparecimento da 

“síndrome do aumento”. 

 

4- A ausência de evidência deve ser interpretada como “nenhuma forte 

evidência de efeito” e não “forte evidência de não efeito”. 
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 Seguir rigorosamente o modelo proposto pelo CONSORT durante o 

planejamento dos ensaios clínicos com a finalidade de: 

1- Avaliar o efeito do tratamento a longo prazo com análise de desfechos 

em pelo menos dez anos; 

 

2- Realizar estudos incluindo pacientes clinicamente homogêneos, avaliar 

no início e fim do tratamento com escalas validadas internacionalmente;  

 

3- Incluir nos estudos rigorosa seleção de pacientes com causas primárias 

e/ou secundárias de SPI;  

 

4- Mascarar os estudos com randomização e sigilo de alocação 

adequados, com cegamento dos avaliadores e participantes no que diz 

respeito à intervenção; 

 

5- Determinar que os estudos tenham desenho e número de participantes 

adequados, em especial do tipo paralelo ou em caso de cross-over com 

período de washout adequado; 

 

6- Avaliar a segurança das drogas quanto aos efeitos adversos, em 

especial os fenômenos de rebote e aumento, levando em consideração 

situações especiais como: Parkinson, gravidez e degeneração espinal. 

 

 Sugere-se que ensaios clínicos randomizados duplo-cegos placebo 

controlados paralelos sejam realizados em busca de evidências para todos os 

grupos farmacológicos envolvidos no tratamento da SPI secundária, uma vez que 

nenhuma evidência significativa foi encontrada na literatura científica. 
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ABSTRACT 
 
Background: Restless legs syndrome (RLS) is a common and often 

misdiagnosed entity among the general population and it may be more common 

among dialysis patients, with an estimated prevalence of 6.6 to 21.5%. The 

treatment for uremic RLS has been controversial and therefore a systematic 

synthesis of the evidence is needed in order to evaluate the effectiveness and 

safety of treatments for uremic RLS. 

Method: This was a systematic review of randomized or quasi-randomized 

double-blind trials on treatments for uremic RLS. The outcomes considered were 

relief of RLS symptoms marked on a validated scale, subjective sleep quality, 

sleep quality measured using night polysomnography and actigraphy, quality of life 

measured subjectively and adverse events associated with these treatments.  

Results: Six eligible clinical trials were included. The results from subjective 

analyses in these studies were divergent, although objective analyses in one trial 

showed that there was a statistically significant improvement in periodic leg 

movement while asleep in the treatment group. No combined analysis (meta-

analysis) was performed. The most common adverse event seen was 

gastrointestinal symptoms. 

Conclusions: Only a few therapeutic trials on uremic patients with RLS have 

been published, and there is insufficient scientific evidence to favor any specific 

therapeutic regimen for uremic-associated RLS. Therapy using levodopa, 

dopaminergic agonists, anticonvulsants and clonidine tend to be effective, but 

further studies are needed. 

KEY WORDS: systematic review, restless legs syndrome, uremic, end-stage renal 

disease.
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INTRODUCTION 
 

Restless legs syndrome (RLS) is a fairly common sleep-related disorder. It 

is a sensory motor disorder characterized by a distressing urge to move the legs 

and sometimes also other parts of the body, usually accompanied by a marked 

sense of discomfort or pain in the legs or other affected body parts (1). It is more 

common among women (2) and it affects at least 2.7 to 5% of adults (3). 

Physical examinations on RLS patients typically show normal results. The 

characteristic clinical symptoms of RLS include well-defined criteria that have been 

described in the literature (4,5). 

RLS may occur in an idiopathic form or secondary to other conditions such 

as pregnancy, iron deficiency, rheumatoid arthritis, spinal cord injuries and 

peripheral nerve injuries, and is one of the more distressing concomitants of end-

stage renal disease (ESRD). 

 The management of RLS among patients with renal disease remains a 

medical dilemma. Recent studies using the International Restless Legs Syndrome 

Study Group (IRLSSG) criteria (4) have reported that the prevalence was 6.6 to 

21.5% among dialysis patients (6-9), compared with 5% for the general population. 

Furthermore, 20% of hemodialysis patients have reported premature 

discontinuation of dialysis sessions because of RLS symptoms (10). 

RLS has frequently been associated with shorter survival among dialysis 

patients (8), and 40 to 50% of hemodialysis patients with sleep-related disorders 

attribute their abnormal sleep to RLS (11).  

Periodic limb movement (PLM) disorder and RLS are common and often 

misdiagnosed entities among the general population and they may be even more 

common among dialysis patients (2,12).  

 The pathogenesis of this disorder is still unclear, but it is widely accepted 

that it involves disruption of the dopaminergic function in the central nervous 

system. Several studies have provided evidence pointing towards this (13,14). There 

is evidence supporting a proposed relationship between brain iron metabolism and 

RLS. Iron is a cofactor in dopamine production and there is a brain iron deficiency 

in RLS patients (15,16). 
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 The treatment for RLS has been empirical, and a wide variety of 

pharmacologically diverse agents has been tried on RLS cases, with varying 

responses (17-20). It is worth mentioning that RLS occurs significantly less frequently 

in transplanted patients than in patients on maintenance dialysis(21).  

Hence, the aim of this paper was to conduct a review in order to evaluate the 

efficacy and safety of  pharmacological treatments for uremic RLS, based on 

scientific evidence. 

 
METHODS 
 

Inclusion criteria: Study design: Parallel and cross-over randomized and 

quasi-randomized controlled trials (quasi-randomized controlled trials were defined 

as trials using inadequate allocation assignment such as date of birth, by the day 

of the week or month of the year, by a person's medical record number, or just by 

allocating every alternate person); Participants: Patients who met any clinical 

criteria for RLS (4,5) and ESRD; Exclusion criteria: Studies with idiopathic or other 

secondary form of RLS such as metabolic or neuropathic disorders were excluded; 
Types of interventions: All therapies used for treatment of uremic RLS were 

included; Comparison groups included: placebo; no intervention and other 

categories of drug treatments; Outcomes: Primary outcomes: relief of restless legs 

symptoms marked on a validated scale (22). Secondary outcomes: relief of restless 

legs syndrome symptoms marked on non-validated scales, subjective sleep 

quality, sleep quality measured by night polysomnography and quality of life 

measured subjectively; adverse events associated with the treatments were 

described in terms of the numbers of patients reporting any side effect associated 

with interventions. 
Electronic search: The search strategies were run on January 31, 2009, 

using the following terms and their synonyms: restless legs syndrome, Ekbom 

syndrome, periodic leg movement, periodic limb movement, PLM, PLMS, PLMD, 

sindrome de las piernas inquietas, síndrome das pernas inquietas, sindrome delle 

gambe senza riposo, syndrome des jambs sans repos, idiopathischen restless-

legs-syndrom. The search for trials was carried out through the Cochrane Library, 

Medline, Pubmed, Lilacs, Embase and Scielo. In addition to the most traditional 

electronic databases, other sources were also considered: theses indexed at 
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BIREME/PAHO-WHO (Biblioteca Regional Medicina/Pan-American Health 

Organization of the World Health Organization); reference lists of all recovered 

trials; additional information sought from the authors of primary studies by 

electronic mail communication. 

Selection of the studies: The review was undertaken by two review 

authors. The same two review authors independently screened the studies, and 

extracted data using standard data extraction forms. Disagreements and 

discrepancies were resolved in consultation with a third review author. 

Methodological Quality of included studies: The studies were judged 

according to the Cochrane handbook methodology, based on allocation 

concealment (randomization), blinding (performance and detection bias), and 

attrition bias (Table 1). The studies included were also judged according to the 

other similar evidence-based medicine classification criteria, and only level I 

studies were considered for inclusion.(17) 

 
RESULTS 

 

We identified seventeen published trials (in English, German, Italian and 

Spanish) relating to treatments for uremic RLS. Six randomized clinical trials (five 

in English and one in German) were included in this review since they fulfilled the 

inclusion criteria (Table 2) (23-28). Eleven trials were excluded (Table 3) (29-39): seven 

of them were open label trials; two were on idiopathic and secondary RLS without 

specific data analyses; one was a case report; and one was excluded because it 

was a duplicate published in English. 

A total of 111 patients were randomized (45 in studies with a parallel design 

and 66 in studies with a crossover design). These patients received different 

pharmacological treatments compared with placebo.  

Several subjective measurements (specific questionnaires/interviews, visual 

analogue scales, patients’ overall impression and overall clinical impression) and 

objective measurements (polysomnographic measurements, actigraphic 

measurements and ferritin levels) were used in these studies, as described below: 
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1. Levodopa/carbidopa: eight patients were treated with levodopa/carbidopa or 

placebo, in the study by Walker et al(23), with a crossover design.  

Specific questionnaires/interviews: Levodopa/carbidopa, compared with placebo, 

did not show any consistent subjective improvement in sleep quality or RLS 

symptoms. Sleep onset and number of awakenings were unaffected, and 

numerous leg movements while awake and asleep persisted, despite treatment 

with levodopa/carbidopa. 

Polysomnography measurements: The mean percentage of PLM while asleep was 

15.1 ± 4.9% with placebo and decreased to 8.6 ± 4.0% with levodopa/carbidopa (p 

= 0.014). The mean PLM index while asleep was 101.0 ± 29.1 with placebo and 

was significantly decreased to 61.0 ± 28.3 with levodopa/carbidopa (p = 0.006). 

Levodopa/carbidopa did not change the PLM while awake and percentage time 

with PLM while awake. There was no difference in sleep latency between placebo 

and levodopa/carbidopa. The mean number of arousals associated with leg 

movements was 209 ± 49 with placebo and decreased to 108 ± 46 with 

levodopa/carbidopa (p = 0.03).    

2. Levodopa/benzerazide: eleven patients were treated with 

levodopa/benserazide, in the study by Trenkwalder et al (24), with a crossover 

design.  

Modified Hamburg VAS (visual analogue scale): Levodopa/benserazide showed 

better results, with improvement in satisfaction with life: the mean value was 17.4 

± 9.3 with placebo and this increased to a mean of 24.2 ± 10.1 with 

levodopa/benserazide (p = 0.016). Negative feelings and complaints presented a 

mean value of 24.3 ± 10.4 with placebo and this decreased to a mean of 21.6 ± 

9.6 with levodopa/benserazide (p = 0.024). 

POI (patients’ overall impression): The patients reported fewer nocturnal 

awakenings while receiving levodopa/benserazide (mean: 2.0 ± 0.7) than with 

placebo (mean: 2.4 ± 0.6) (p = 0.043); better quality of sleep, from a mean of 2.9 ± 

2.3 with placebo to 5.0 ± 1.8 with levodopa/benserazide (p = 0.002); decreased 

RLS severity during the night, from a mean of 4.6 ± 4.3 with placebo to a mean of 

3.7 ± 3.4 with levodopa/benserazide; and an improvement in general condition, 

from a mean of 4.2 ± 1.7 with placebo to 5.1 ± 1.5 with levodopa/benserazide. 

OCI (overall clinical impression): The efficacy of levodopa/benserazide was slightly 

better than placebo, but nonsignificant (p = 0.120). 
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Actigraphic and polysomnographic measurements: The nighttime evaluation of 

PLM and sleep showed nonsignificant decreases in the number of PLM events (p 

= 0.094) and the PLM index (p = 0.077), compared with placebo.  

3. Clonidine: ten patients were treated with clonidine and ten patients with 

placebo, in the study by Ausserwinkler et al(25), with a parallel design. 

OCI (overall clinical impression): Complete relief of symptoms was noted in eight 

out of the ten patients, marked alleviation in one out of the ten patients and 

unchanged symptoms in one out of the ten patients treated with clonidine, 

compared with placebo (p < 0.001; X2 = 12.8). 

4. Pergolide: fourteen patients were treated with pergolide or placebo, in the 

study by Pieta et al(26), with a crossover design. 

Specific questionnaires/interviews: Five out of eight patients had subjective 

improvements in sleep quality and RLS symptoms while using pergolide, one 

patient believed that these parameters deteriorated while using pergolide and two 

did not notice any change between pergolide and placebo. 

Actigraphic and polysomnographic measurements: There was no difference in 

sleep latency between placebo and pergolide. Sleep efficiency was unaffected by 

pergolide (p < 0.35) and sleep architecture was also unaffected by pergolide. The 

arousal associated with leg movements did not change significantly between 

pergolide and placebo (p < 0.4). 

5. Iron: eleven patients were treated with iron and fourteen with placebo, in the 

study by Sloand et al(27), with a parallel design.  

Specific questionnaires/interviews: There was a persistent decrease in median 

RLS score over the four-week follow-up from baseline, comparing iron with 

placebo, in week 1 (p = 0.03) and week 2 (p = 0.01), but thereafter it was no 

longer statistically significant; 25% of both groups saw a worsening of RLS scores 

in week 4. 

Ferritin levels: A change in serum ferritin levels was predictive of improvement in 

RLS score in week 1 (p = 0.027). 

6. Gabapentin: sixteen patients were treated with gabapentin or placebo, in the 

study by Thorp et al(28), with a crossover design. 

Specific questionnaires/interviews: Compared with placebo, gabapentin produced 

an improvement in IRLSSG rating score, from a mean of 5.8 ± 2.3 with placebo to 

a mean of 3.0 ± 2.2 with gabapentin (p < 0.01). Eleven out of 13 patients 



Anexos 
 

116

responded to gabapentin but not to placebo; one responded to placebo but not to 

gabapentin; and one did not respond to either placebo or gabapentin. 

The main adverse events reported by the authors of the studies included were: 

headache, dry mouth, weakness, gastrointestinal symptoms (nausea, vomiting or 

emesis) and nightmares. 

 
DISCUSSION 
 

Overall, the methodological quality of the studies was considered to be 

adequate (A, Level I) in five studies (Walker (23), Trenkwalder (24), Pieta (26), Sloand 
(27) and Thorp (28)) and unclear (B, Level I) in one study (Ausserwinkler (25)). Almost 

all the studies included were classified as “low risk” with regard to systematic error 

from two sources of risk. However, none of the trials specified masking of the 

outcome assessment, since the other criteria relating to systematic error were 

judged to be “yes” and “not stated” (see methodological quality of included 

studies). Because of the heterogeneity of the studies, no meta-analysis could be 

performed. 

The subjective measurements were based mostly on different 

questionnaires and interviews. This gave rise to problems regarding data analysis 

between the trials. It was almost impossible to compare them, and therefore no 

meta-analysis was produced because of the large heterogeneity in outcome 

measurements between the trials (RLS relief, subjective sleep quality and quality 

of life measured subjectively). Unfortunately, we had to exclude two good trials 

from our review, because they were performed on idiopathic and secondary RLS 

patients (Benes (30) and Collado-Seidel (31)), without specific data analyses in either 

of them. 

Even though the subjective measurements in the studies were shown to 

favor several treatments, this was not seen in Walker (23), i.e. the study using 

levodopa/carbidopa. 

Levodopa in combination with benserazide has proven to be effective in 

reducing the RLS symptoms among patients without ESRD, in situations in which 

regular-release (rr) levodopa was given together with sustained-release (sr) 

levodopa, thereby increasing the duration of drug efficacy (40). However, the most 

appropriate dosage regimen for patients with ESRD is currently unclear. The study 



Anexos 
 

117

by Trenkwalder (24) showed that uremic patients with levodopa/benserazide 

treatment achieved an improvement in quality of life, but we strongly recommend 

that the possibility that augmentation syndrome could appear during long-term 

treatment should be borne in mind. This is a well-known phenomenon relating to 

L-dopa therapy (41), and there is no published data on augmentation among uremic 

RLS patients. 

The study by Ausserwinkler (25) demonstrated emphatic results with 

clonidine, but the quality of the trial was unclear: the number of patients was 

inadequate and the adverse events were not reported. Therefore, more 

randomized controlled trials (RCTs) are needed to confirm the evidence regarding 

clonidine treatment for uremic RLS. 

Dopaminergic agonist drugs remain the first-line therapy for RLS. 

Unfortunately, in the study by Pieta (26) using pergolide, although a subjective 

improvement among the patients who received pergolide apparently occurred, the 

study had a withdrawal rate of more than 40% and severe adverse events 

occurred (nausea, vomiting, emesis and nightmares). 

The study by Sloand (27) showed the benefit of iron therapy. It needs to be 

remembered that the ferritin concentration in cerebrospinal fluid has been found to 

be low in RLS patients, compared with healthy controls, even in the absence of 

low serum ferritin levels (42). It will be important in future trials to measure the 

ferritin level in cerebrospinal fluid, and not only the serum ferritin level as usually 

done in trials. Therefore, iron therapy must always be considered as an alternative 

for treatment. 

Anticonvulsants such as gabapentin have been used to treat RLS, like in 

the study by Thorp (28), showing a statistically significant improvement in IRLSSG 

rating score. However, gabapentin requires lower doses at less frequent intervals, 

because of the long half-life of the drug in hemodialysis patients. This drug is 

eliminated primarily through the kidney, as mentioned in the trial. The adverse 

events reported were lethargy and somnolence, which gave rise to dropouts. 

Among the objective measurements, there was only a statistically significant 

improvement in the PLM index while asleep in the study by Walker (23), which 

favored the treatment group (levodopa/carbidopa).  
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Overall, the studies were performed on small samples of patients, and the 

most common adverse events reported were gastrointestinal symptoms (nausea, 

vomiting and emesis).  

The full array of RLS symptoms is common among ESRD patients, and the 

numerous medications that have been reported to be effective for controlling these 

symptoms may appear overwhelming for caregivers and symptomatic patients. 

Nonetheless, these medications need to be effective and safe. Only a few 

therapeutic trials on uremic patients with RLS have been published, and the 

prevalence of RLS among dialysis patients is much greater than among the 

general population. The insufficient quality of the data from the studies available 

warrants further research. 

 

REVIEWER’S CONCLUSION 

Implications for practice: Because of the limited clinical relevance of the findings, 

recommendations for practice can be made with restrictions. Similarly to idiopathic 

RLS, the treatment with levodopa seems to be effective for treating PLM in uremic 

RLS, but always remembering the possibility of augmentation. Among 

dopaminergic agonists, only one study with pergolide was found, with results 

favoring the treatment group, but fibrotic side effects from pergolide restricted its 

use. Further studies need to be conducted in relation to other agonist 

dopaminergic drugs. Anticonvulsants tend to be effective for relieving RLS 

symptoms, as demonstrated in the gabapentin study, and we therefore 

recommend further trials on anticonvulsants. Clonidine has been reported as a 

good treatment option, but our main concern about this is its side effects. Iron 

therapy must always be considered as a treatment for RLS, especially in uremic 

RLS, and so more RCTs on iron need to be performed.  

Implications for research: Trials on treatments for uremic RLS definitely need to 

have adequate sample sizes (a minimum of about 70 patients), double-blind 

placebo-controlled randomized parallel designs and clinically relevant outcome 

measurements, such as RLS relief scored on an internationally validated scale 

that has been defined by a consensus. Future trials should follow specific 

guidelines concerning the inclusion criteria and control over adverse events, and 
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should follow internationally published guidelines for reporting on trials. Well-

designed RCTs are needed to assess the efficacy and safety of the treatments for 

uremic RLS. 
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Table 1: Methodological Quality of included studies 

 

 
A 

 

Adequate-Randomization method described that would not 

allow investigator/participant to know or influence intervention 

group before eligible participant entered in the study 

 
B 

 

Unclear - Randomization stated but no information on method 

used is available 

 
C 

 

Inadequate (quasi-randomized controlled trials) - Method of 

randomization used such as alternate medical record 

numbers or unsealed envelopes; any information in the study 

that indicated that investigators or participants could influence 

intervention group 

 

Performance 

bias 

 

Were the participants and researchers blinded as to the 

allocation? 

Yes: low risk of systematic error 

No: high risk of systematic error 

Not stated: moderate risk of systematic error. 

 

Detection bias 

 

Were the outcome assessors blinded as to the allocation?  

Yes: low risk of systematic error 

No: high risk of systematic error 

Not stated: moderate risk of systematic error. 

 

Attrition bias 

 

No systematic difference between comparison groups 

including withdrawals. 

Yes: low risk of systematic error 

No: high risk of systematic error 

Not stated: moderate risk of systematic error. 
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Table 2: Characteristics of the included trials in this review 
Study Allocation 

Concealment 

Method Participants Interventions Outcomes 

Walker(21) A Double-blind 

Randomized 

Placebo-

controlled 

Crossover study 

N = 8 

withdrew:3 

4 males 

1 female 

mean:68.2yrs 

IRLSSG clinical 

criteria 

Levodopa/carbidopa 

100/25mg or 

placebo; 1 week 

each period, with 1 

week washout; 

dose:1hour before 

bedtime 

SBJ: Questionnaire 

OBJ:  

PSGmeasures 

Trenkwalder(22) 

 

A Double-blind 

Randomized 

Placebo-

controlled 

Crossover study 

N =28 

17 idiopathic  

11 uremic  

mean:53yrs 

12/6males 

5/5 females 

RLS 

clinical criteria 

Levodopa/benserazi

de 100/25 to 

200/50mg or 

placebo; 2 weeks on 

each period, without 

washout; dose: 

1hour before 

bedtime 

SBJ:  

VAS, CGI; Sleep 

diary 

OBJ: 

PSGmeasures, 

Actigraphy 

Ausserwinkler(23) 

 

B Double-blind 

Randomized 

Placebo-

controlled 

Parallel 

study 

N = 20 

10 clonidine 

10 placebo 

RLS 

clinical criteria 

Clonidine 0.075mg 

or placebo; 3 days; 

dose: twice daily 

SBJ: 

CGI 

Pieta(24) 

 

A Double-blind 

Randomized 

Placebo-

controlled 

Crossover study 

N = 14 

withdrew: 6 

3 males 

5 females 

mean:42.5yrs 

IRLSSG clinical 

criteria 

Pergolide 0.05 to 

0.25mg or placebo; 

10 days each 

period, with 1 week 

washout; dose: 1 

hour before bedtime 

SBJ: 

Questionnaire 

OBJ: 

PSGmeasures, 

Actigraphy 

Sloand(25) 

 

A Double-blind 

Randomized 

Placebo-

controlled 

Parallel 

study 

N = 25 

11 iron 

14 placebo 

Drop out: 2 

16 males 

9 females 

mean:55yrs 

IRLSSG clinical 

criteria 

Iron dextran 

1,000mg or saline-

placebo IV diluted in 

500ml; single dose 

during dialysis 

SBJ: 

Questionnaire 

OBJ: 

Ferritin level; 

Iron saturation 

Thorp(26) 

 

A Double-blind 

Randomized 

Placebo-

controlled 

N = 16 

Drop out: 2 

15 males 

1 female 

Gabapentin 300mg 

or placebo; 6 weeks 

each period, with 1 

week washout; 

SBJ: 

Questionnaire 
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Crossover study mean:64yrs 

IRLSSG clinical 

criteria 

dose: three times 

weekly at the end of 

hemodialysis 

 

IRLSSG: International Restless Legs Syndrome Study Group; RLS: restless legs 

syndrome; SBJ: subjective; OBJ: objective; VAS: visual analogue scale; CGI: 

clinical global impression; PSG: polisomnography. 

 
Table 3: Characteristics of the excluded trials in this review 
Study Reason for exclusion 

Sandyk(27)  Open label study 

Bennes(28)  Idiopathic and secondary RLS without separated data 

Collado-Seidel(29)  Idiopathic and secondary RLS without separated data 

Micozkadioglu(30) Open label study 

Miranda(31)  Open label study 

Miranda(32)  Open label study 

Pellechia(33) Open label study 

Cavatorta(34) Case report 

Wetter(35)  Duplicated published trial in German 

Sakkas(36)  Pilot study (open label) 

Zilberman(37) Open label study 
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Anexo 2 -  Aprovação do Comitê de Ética 
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Anexo 3 – Estratégias de busca 
 

 

Quadro 1: LILACS 

 

 

 

 

Quadro 2: The Cochrane Controlled Trials Database 

 

 

 

 

 

 

"#1 RESTLESS LEGS SYNDROME  

"#2 (restless next leg*)  

"#3 (ekbom* next syndrome)  

"#4 (periodic next leg next movements*)  

"#5 (periodic next limb next movements*)  

"#6 (PLM or PLMS or PLMD)  

"#7 (#1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6)  

("mh sindrome das pernas inquietas [Palavras] or (tw syndrome or tw 

sindrome) and (leg or legs or pierna$ or perna$ or limb$) [Palavras] and 

inquieta$ or restless or (movement$ and periodic) [Palavras] 
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Quadro 3: MEDLINE (Urêmico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4: MEDLINE (Diabetes) 

 

 

 

 

("restless legs syndrome"[MeSH Terms] OR restless legs syndrome[Text 
Word] OR (("restless legs syndrome"[TIAB] NOT Medline[SB]) OR "restless 
legs syndrome"[MeSH Terms] OR restless leg syndrome[Text Word]) OR 
(("restless legs syndrome"[TIAB] NOT Medline[SB]) OR "restless legs 
syndrome"[MeSH Terms] OR ekbom syndrome[Text Word]) OR (periodic[All 
Fields] AND ("leg"[MeSH Terms] OR leg[Text Word]) AND 
("movement"[MeSH Terms] OR movement[Text Word])) OR (periodic[All 
Fields] AND ("leg"[MeSH Terms] OR leg[Text Word]) AND 
("movement"[MeSH Terms] OR movement[Text Word])) OR (periodic[All 
Fields] AND (("extremities"[TIAB] NOT Medline[SB]) OR "extremities"[MeSH 
Terms] OR limb[Text Word]) AND ("movement"[MeSH Terms] OR 
movement[Text Word])) OR (periodic[All Fields] AND (("extremities"[TIAB] 
NOT Medline[SB]) OR "extremities"[MeSH Terms] OR li mb[Text Word]) 
AND ("movement"[MeSH Terms] OR movement[Text Word])) OR ("nocturnal 
myoclonus syndrome"[MeSH Terms] OR periodic limb movement 
disorder$[Text Word])) AND (Uremic OR chronic Renal Failure) 

("restless legs syndrome"[MeSH Terms] OR restless legs syndrome[Text 
Word] OR (("restless legs syndrome"[TIAB] NOT Medline[SB]) OR "restless 
legs syndrome"[MeSH Terms] OR restless leg syndrome[Text Word]) OR 
(("restless legs syndrome"[TIAB] NOT Medline[SB]) OR "restless legs 
syndrome"[MeSH Terms] OR ekbom syndrome[Text Word]) OR (periodic[All 
Fields] AND ("leg"[MeSH Terms] OR leg[Text Word]) AND ("movement"[MeSH 
Terms] OR movement[Text Word])) OR (periodic[All Fields] AND ("leg"[MeSH 
Terms] OR leg[Text Word]) AND ("movement"[MeSH Terms] OR 
movement[Text Word])) OR (periodic[All Fields] AND (("extremities"[TIAB] 
NOT Medline[SB]) OR "extremities"[MeSH Terms] OR limb[Text Word]) AND 
("movement"[MeSH Terms] OR movement[Text Word])) OR (periodic[All 
Fields] AND (("extremities"[TIAB] NOT Medline[SB]) OR "extremities"[MeSH 
Terms] OR li mb[Text Word]) AND ("movement"[MeSH Terms] OR 
movement[Text Word])) OR ("nocturnal myoclonus syndrome"[MeSH Terms] 
OR periodic limb movement disorder$[Text Word])) AND (Diabetes OR chronic 
Diabetes) 
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Quadro 5: MEDLINE (Deficiência de Ferro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6: MEDLINE (Neuropatias) 

 

 

 

 

("restless legs syndrome"[MeSH Terms] OR restless legs syndrome[Text 
Word] OR (("restless legs syndrome"[TIAB] NOT Medline[SB]) OR 
"restless legs syndrome"[MeSH Terms] OR restless leg syndrome[Text 
Word]) OR (("restless legs syndrome"[TIAB] NOT Medline[SB]) OR 
"restless legs syndrome"[MeSH Terms] OR ekbom syndrome[Text Word]) 
OR (periodic[All Fields] AND ("leg"[MeSH Terms] OR leg[Text Word]) AND 
("movement"[MeSH Terms] OR movement[Text Word])) OR (periodic[All 
Fields] AND ("leg"[MeSH Terms] OR leg[Text Word]) AND 
("movement"[MeSH Terms] OR movement[Text Word])) OR (periodic[All 
Fields] AND (("extremities"[TIAB] NOT Medline[SB]) OR 
"extremities"[MeSH Terms] OR limb[Text Word]) AND ("movement"[MeSH 
Terms] OR movement[Text Word])) OR (periodic[All Fields] AND 
(("extremities"[TIAB] NOT Medline[SB]) OR "extremities"[MeSH Terms] OR 
li mb[Text Word]) AND ("movement"[MeSH Terms] OR movement[Text 
Word])) OR ("nocturnal myoclonus syndrome"[MeSH Terms] OR periodic 
limb movement disorder$[Text Word])) AND (Iron deficiency) 

("restless legs syndrome"[MeSH Terms] OR restless legs syndrome[Text 
Word] OR (("restless legs syndrome"[TIAB] NOT Medline[SB]) OR "restless 
legs syndrome"[MeSH Terms] OR restless leg syndrome[Text Word]) OR 
(("restless legs syndrome"[TIAB] NOT Medline[SB]) OR "restless legs 
syndrome"[MeSH Terms] OR ekbom syndrome[Text Word]) OR (periodic[All 
Fields] AND ("leg"[MeSH Terms] OR leg[Text Word]) AND 
("movement"[MeSH Terms] OR movement[Text Word])) OR (periodic[All 
Fields] AND ("leg"[MeSH Terms] OR leg[Text Word]) AND 
("movement"[MeSH Terms] OR movement[Text Word])) OR (periodic[All 
Fields] AND (("extremities"[TIAB] NOT Medline[SB]) OR "extremities"[MeSH 
Terms] OR limb[Text Word]) AND ("movement"[MeSH Terms] OR 
movement[Text Word])) OR (periodic[All Fields] AND (("extremities"[TIAB] 
NOT Medline[SB]) OR "extremities"[MeSH Terms] OR li mb[Text Word]) 
AND ("movement"[MeSH Terms] OR movement[Text Word])) OR 
("nocturnal myoclonus syndrome"[MeSH Terms] OR periodic limb movement 
disorder$[Text Word])) AND (Neurophaty) 
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Quadro 7: MEDLINE (Gestacional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8: EMBASE 

 

 

 

 

 

("restless legs syndrome"[MeSH Terms] OR restless legs syndrome[Text 
Word] OR (("restless legs syndrome"[TIAB] NOT Medline[SB]) OR 
"restless legs syndrome"[MeSH Terms] OR restless leg syndrome[Text 
Word]) OR (("restless legs syndrome"[TIAB] NOT Medline[SB]) OR 
"restless legs syndrome"[MeSH Terms] OR ekbom syndrome[Text Word]) 
OR (periodic[All Fields] AND ("leg"[MeSH Terms] OR leg[Text Word]) AND 
("movement"[MeSH Terms] OR movement[Text Word])) OR (periodic[All 
Fields] AND ("leg"[MeSH Terms] OR leg[Text Word]) AND 
("movement"[MeSH Terms] OR movement[Text Word])) OR (periodic[All 
Fields] AND (("extremities"[TIAB] NOT Medline[SB]) OR 
"extremities"[MeSH Terms] OR limb[Text Word]) AND ("movement"[MeSH 
Terms] OR movement[Text Word])) OR (periodic[All Fields] AND 
(("extremities"[TIAB] NOT Medline[SB]) OR "extremities"[MeSH Terms] OR 
li mb[Text Word]) AND ("movement"[MeSH Terms] OR movement[Text 
Word])) OR ("nocturnal myoclonus syndrome"[MeSH Terms] OR periodic 
limb movement disorder$[Text Word])) AND (Pregnancy) 

''restless AND legs AND syndrome'' OR ''restless AND ('leg'/exp OR 'leg') 

AND syndrome'' OR ''ekbom AND syndrome'' OR ''periodic AND ('leg'/exp 

OR 'leg') AND movement'' OR ''periodic AND ('leg'/exp OR 'leg') AND 

movement'' OR ''periodic AND ('limb'/exp OR 'limb') AND movement'' OR 

''periodic AND ('limb'/exp OR 'limb') AND ('movement'/exp OR 'movement') 

AND disorder''    



Anexos 
 

132

 

Anexo 4 – Escala de Delphi 
 

Quadro 9: Escala de Delphi 

 
1a- A alocação dos pacientes foi aleatória? 

1b- Se os indivíduos foram alocados aleatoriamente para os grupos de 

tratamento, foi mantido o sigilo da alocação? 

2- Os grupos eram comparáveis em relação às características mais 

importantes do prognóstico? 

3- Os critérios de inclusão e exclusão foram especificados? 

4- Foi utilizado um avaliador independente para avaliar os resultados? 

5- O responsável pelo cuidado do paciente foi mascarado? 

6- O paciente foi mascarado? 

7- As medidas de variabilidade e a estimativa dos pontos foram 

apresentadas para a variável primária? 

8- O estudo inclui uma análise por intenção de tratar (todos os pacientes 

alocados)? 
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Anexo 5 – Sigilo de alocação 
 

Quadro 10: Classificação dos estudos quanto ao sigilo de alocação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria A – Adequada 
Ocultação de alocação adequada: randomização feita por um escritório ou 

um laboratório central, administração sequencial de envelopes pré-

numerados ou codificados para os participantes selecionados ou qualquer 

outro método que impeça a ciência do grupo para o qual o paciente foi 

alocado, por parte de qualquer entidade envolvida na pesquisa (pacientes, 

avaliadores, profissionais da saúde, ou outros), ao menos até o momento 

da oferta do tratamento. 

 
Categoria B – Não descrita 
Ocultação da alocação não é descrita, mas o texto menciona que o estudo 

é randomizado: cita-se o uso de listas, tabelas ou envelopes utilizados, 

mas sem a descrição do tipo de randomização; e/ou a alocação é 

aparentemente adequada, mas o texto contém outras informações que 

sugerem que pode não ter ocorrido randomização. Há riscos moderados 

de viés. 

 
Categoria C – inadequada 
Ocultação da alocação inadequada (alternância, número do prontuário, 

data de nascimento, dias da semana, qualquer tipo de alocação 

previsível). Há alto risco de viés. 

 
Categoria D – O estudo não é randomizado
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Anexo 6 – Ficha de extração de dados 
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Anexo 7 – Classificação internacional dos distúrbios do sono 
 
 

INSÔNIA 

 

1. Insônia Aguda 

2. Insônia Psicofisiológica 

3. Insônia Idiopática 

4. Insônia Devido às Desordens Mentais 

5. Insônia Paradoxal 

6. Higiene do Sono Inadequada 

7. Insônia Comportamental da Infância 

8. Insônia Devido a Drogas 

9. Insônia Devido a Condições Médicas 

10. Insônia Inespecífica (não orgânica) 

11. Insônia Psicofisiológica inespecífica (orgânica) 

 

 

DESORDENS RESPIRATÓRIAS DO SONO 

 

Síndromes das Apnéias Centrais 

1. Apnéia Central do Sono Primária 

2. Apnéia Central do Sono Devido ao Padrão Respiratório de Cheyne Stokes 

3. Apnéia Central do Sono Devido a Respiração Periódica da Alta-Altitude 

4. Apnéia Central do Sono Devido a Condições Médicas que não Cheyne Stokes 

5. Apnéia Central do Sono Devido a Drogas e Substâncias 

6. Apnéia Central do Sono Primária da Infância (Formalmente no Recém-Nascido) 

 

Síndromes das Apnéias Obstrutivas 

7. Apnéia Obstrutiva do Sono no Adulto 

8. Apnéia Obstrutiva do Sono na Criança 

 

Síndromes da Hipoventilação/Hipoxomia Relacionadas ao Sono 

9. Hipoventilação Alveolar Não Obstrutiva Relacionadas ao Sono, Idiopática 
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10. Síndrome da Hipoventilação Alveolar Central Congênita 

 

Hipoventilação/Hipoxemia Relacionadas ao Sono 

 

Devido às Condições Médicas 

11. Hipoventilação/Hipoxemia Relacionadas ao Sono Devido à 

Patologia Pulmonar Parenquimatosa e Vascular 

12. Hipoventilação/Hipoxemia Relacionadas ao Sono Devido à 

Obstrução da Via Aérea Inferior 

13. Hipoventilação/Hipoxemia Devido às Desordens 

Neuromusculares e da parede torácica 

 

Outras Desordens Respiratórias Relacionadas ao Sono 

14. Apnéia do Sono/ Desordem Respiratória Relacionada ao Sono, Inespecífica. 

 

 

HIPERSONIAS DE ORIGEM CENTRAL 

 

1. Narcolepsia com Cataplexia 

2. Narcolepsia sem Cataplexia 

3. Narcolepsia Devido a Condição Médica 

4. Narcolepsia Inespecífica 

5. Hipersonia Recorrente (Síndrome de Kleine-Levin) 

e Hipersonia Relacionada ao Ciclo Menstrual) 

6. Hipersonia Idiopática com Tempo de Sono Longo 

7. Hipersonia Idiopática sem Tempo de Sono Longo 

8. Síndrome do Sono Insuficiente Comportamental 

9. Hipersonia Devido a Condição Médica 

10. Hipersonia Devido a Drogas e Substâncias 

11. Hipersonia Não Decorrente de Drogas e Substâncias ou 

Condição Fisiológica Conhecida 

12. Hipersonia Fisiológica e Inespecífica 
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DESORDENS DO RITMO CIRCADIANO 

 

1. Desordem do Atraso de Fase do Sono 

2. Desordem do Avanço de Fase do Sono 

3. Desordem do Ritmo Irregular Sono-Vigília 

4. Desordem do Tipo Ritmo Livre 

5. Desordem da Mudança Rápida de Fuso Horário (“Jet-Lag”) 

6. Desordem do Sono por Troca de Turnos 

7. Desordem do Ritmo Circadiano devido a Condições Médicas 

8. Outras Desordens do Ritmo Circadiano 

9. Outras Desordens do Ritmo Circadiano devido às Drogas e Substâncias 

 

 

PARASSONIAS 

 

Desordem dos Microdespertares (do Sono NREM) 

1. Despertar Confusional 

2. Sonambulismo 

3. Terror Noturno 

 

Parassonias Assossiadas ao Sono REM 

4. Desordem Comportamental do Sono REM 

5. Paralisia Recorrente Isolada do Sono 

6. Pesadelos 

 

Outras Parassonias 

7. Desordens Dissociativas Relacionadas ao Sono 

8. Enurese Noturna 

9. Gemidos Relacionados ao Sono 

10. Síndrome da Explosão na Cabeça 

11. Alucinações Relacionadas ao Sono 

12. Desordem Alimentar Relacionadas ao Sono 

13. Parassonia Inespecífica 

14. Parassonia Devido a Drogas e Substâncias 
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15. Parassonia Devido a Condição Médica 

 

 

DESORDENS DO MOVIMENTO RELACIONADAS AO SONO 

 

1. Síndrome das Pernas Inquietas 

2. Desordem dos Movimentos Periódicos das Pernas 

3. Câimbras nas Pernas Relacionadas ao Sono 

4. Bruxismo Relacionado ao Sono 

5. Desordem do Movimento Rítmico Relacionada ao Sono 

6. Desordem Inespecífica do Movimento Relacionada ao Sono 

7. Desordem do Movimento Relacionada ao Sono Devido a Drogas e Substâncias 

8. Desordem do Movimento Relacionada ao Sono Devido à Condição Médica 

 

SINTOMAS ISOLADOS, VARIANTES APARENTEMENTE 

NORMAIS E ASSUNTOS NÃO RESOLVIDOS 

 

1. Sono Longo (Long Sleeper) 

2. Sono Curto (Short Sleeper) 

3. Ronco 

4. Sonilóquio 

5. Sustos durante o sono 

6. Mioclonia Neonatal Benigna do Sono 

7. Tremor Hipnagógico do Pé e Ativação Alternante dos 

Músculos da Perna Durante o Sono 

8. Mioclonia Proprioespinal do Início do Sono 

9. Mioclonia Fragmentária Excessiva 

 

 

OUTRAS DESORDENS DO SONO 
 

1. Outras Desordens (Orgânicas) Fisiológicas do Sono 

2. Outras Desordens do Sono não Devidas a Substâncias ou a 

Condição Fisiológica Conhecida 
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3. Desordens do Sono Ambientais 

 

 

Apêndice A – DESORDENS DO SONO ASSOCIADAS COM 

CONDIÇÕES CLASSIFICADAS EM OUTROS LUGARES 

 

1. Insônia Familiar Fatal 

2. Fibromialgia 

3. Epilepsia Relacionada ao Sono 

4. Cefaléia Relacionada ao Sono 

5. Refluxo Gastroesofágico Relacionado ao Sono 

6. Isquemia Arterial Coronária Relacionada ao Sono 

7. Deglutição Atípica, Engasgo e Laringoespasmo Relacionada ao Sono 

 

 

Apêndice B – OUTRAS DESORDENS PSIQUIÁTRICAS E DE 

COMPORTAMENTO FREQUENTEMENTE ENCONTRADAS NO 

DIAGNÓSTICODIFERENCIAL DE DESORDENS DO SONO 

 

1. Desordens de Humor 

2. Desordens de Ansiedade 

3. Desordens Somatoformes 

4. Esquizofrenia e Outras Desordens Psicóticas 

5. Desordens Usualmente Diagnosticadas Primeiro no Nascimento, Infância ou 

Adolescência 

6. Desordens de Personalidade 


