
	  

RUBENS GISBERT CURY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efeitos da estimulação cerebral profunda bilateral do núcleo 
subtalâmico sobre a sensibilidade e a dor em indivíduos  

com doença de Parkinson idiopática 
 
 
 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo para obtenção 
do título de Doutor em Ciências  
 
Programa de Neurologia 
 
Orientador: Prof. Dr. Daniel Ciampi Araujo de 
Andrade 
 
Coorientador: Prof. Dr. Erich Talamoni Fonoff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2015



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Preparada pela Biblioteca da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 
©reprodução autorizada pelo autor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

   

                       Cury, Rubens Gisbert 
       Efeitos da estimulação cerebral profunda bilateral do núcleo subtalâmico sobre a 
sensibilidade e a dor em indivíduos com doença de Parkinson idiopática / Rubens 
Gisbert Cury.  --  São Paulo, 2015. 

 

 Tese(doutorado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Programa de Neurologia. 

 

 Orientador: Daniel Ciampi Araujo de Andrade. 
Coorientador: Erich Talamoni Fonoff. 

 

      
   
 Descritores:  1.Doença de Parkinson  2.Estimulação encefálica profunda  3.Dor 

crônica  4.Limiar sensorial  5.Nociceptividade  6.Qualidade de vida   
 

  
 

 

 USP/FM/DBD-200/15  
 

 



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus pais, Rubens e Maria Claudina, e minha irmã, Maria Elisa, pelo 
incondicional apoio a toda minha formação médica, exemplos de generosidade 

e dedicação que levarei por toda a minha vida. 
 

À Roberta, pelo inestimável companheirismo durante toda a realização deste 
trabalho, pelo incentivo e pela confiança, sempre. 

 



	  

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao Professor Daniel Ciampi de Andrade, por toda a orientação, 
disponibilidade e atenção dispensadas do início ao fim deste trabalho. Muito 
obrigado. 

 
Ao Professor Erich Talamoni Fonoff, pelo incentivo constante, pela 

dedicação e pelos ensinamentos durante toda a minha imersão no estudo da 
neurocirurgia funcional e dos distúrbios do movimento.  

 
Aos Professores Egberto Reis Barbosa e Manoel Jacobsen Teixeira, 

exemplos de dedicação à ciência, responsáveis pela minha inserção na 
trajetória acadêmica, a quem devo o direcionamento das pesquisas atuais e 
futuras.  

 
Aos Professores Milberto Scaff, Ricardo Nitrini e Paulo Eurípedes 

Marchiori, pelos incansáveis ensinamentos neurológicos fundamentais a minha 
formação e de todos os residentes do Departamento de Neurologia da 
Universidade de São Paulo. 

 
Aos Professores João Carlos Papaterra Limongi, Mônica Santoro Haddad 

e Márcia Rúbia Rodrigues Gonçalves, por todos os fundamentos teóricos e 
práticos extensamente discutidos no ambulatório desde o começo do meu 
estudo em distúrbios do movimento.  

 
Agradeço a todos que contribuíram para a realização deste estudo, em 

especial, aos autores dos artigos científicos relacionados a este trabalho, 
Ricardo Galhardoni, Maria Gabriela dos Santos Ghilardi, Marco Antônio 
Marcolin e Martin Myczkowski. 

 
Aos professores, dirigentes, funcionários e colaboradores do 

Departamento de Neurologia, Divisão de Clínica Neurológica e Divisão de 
Neurocirurgia do Hospital das Clínicas da USP. 

 
Agradeço a toda minha família pelo apoio constante, e que sempre 

convergiu para me dar o ânimo e a força, atributos sem os quais qualquer 
tarefa não consegue êxito. Ao Professor Charles Mady, que sempre me 
incentivou na realização deste trabalho, fonte de inspiração sobre a ética e o 
respeito fundamentais à prática médica.  

 
Aos pacientes com doença de Parkinson, que concordaram em participar 

deste estudo, pela disposição e paciência em realizar diversas avaliações, com 
o intuito de melhor compreender a fisiopatologia de sua doença. 
 



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Creio na Medicina que procura não apenas o combate à 
doença e sua prevenção, mas também o avanço do 

conhecimento científico; que investiga, compara, discute e 
conclui. Não tanto para a exaltação do próprio prestígio, 

como para o progresso do homem, porque sabe que a 
recompensa do investigador não é a obtenção de prêmio, 

mas o privilégio de ter trazido seu grão de areia ou seu 
tijolo ao sempre renovado edifício da verdade científica (...) 

 
Creio na Medicina que sendo, técnica e conhecimento, é 

também ato de solidariedade e de afeto; que é dádiva não 
apenas de ciência, mas ainda de tempo e de 

compreensão. Medicina que é amparo para os que não 
têm amparo (...) 

 
Creio na força do trabalho." 

 
Prof. Luiz Venere Décourt 

 



	  

NORMALIZAÇÃO ADOTADA 

 

 

Esta tese está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento 
desta publicação: Referências: adaptado de International Committee of Medical 
Journals Editors (Vancouver). 
 
Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Serviço de Biblioteca e 
Documentação. Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias. 
Elaborado por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Julia de A.L. Freddi, Maria 
F. Crestana, Marinalva de Souza Aragão, Suely Campos Cardoso, Valéria 
Vilhena. 3a Ed. São Paulo: Serviços de Biblioteca e Documentação; 2011. 
 
Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals Indexed 
in Index Medicus. 
 



	  

SUMÁRIO 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
LISTA DE FIGURAS 
LISTA DE TABELAS 
LISTA DE GRÁFICOS 
LISTA DE QUADROS 
RESUMO 
ABSTRACT 
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................. 3 
2 OBJETIVOS ..................................................................................................... 9 
3 REVISÃO DA LITERATURA ......................................................................... 13 
3.1 Histórico da doença de Parkinson .......................................................... 13 
3.1.1 A evolução dos procedimentos cirúrgicos para a DP ............................... 19 
3.2 Epidemiologia ............................................................................................ 21 
3.3 Fisiopatologia ............................................................................................ 24 
3.3.1 A Fisiopatologia dos circuitos ................................................................... 28 
3.4 Diagnóstico clínico e métodos de imagem ............................................. 33 
3.5 Os sintomas não motores ........................................................................ 36 
3.5.1 A dor na doença de Parkinson ................................................................. 39 
3.5.2 O papel dos gânglios da base na nocicepção e na dor ........................... 41 
3.5.3 Processamento central da dor ................................................................. 45 
3.5.4 Os efeitos da dopamina sobre a sensibilidade e a dor na doença de 
Parkinson .......................................................................................................... 46 
3.6 Terapia medicamentosa e os seus limites .............................................. 49 
3.7 Seleção dos doentes candidatos ao procedimento cirúrgico .............. 55 
3.8 Efeitos da ECP do núcleo subtalâmico sobre os sintomas motores ... 59 
3.8.1 Eventos adversos da ECP ....................................................................... 61 
3.9 Efeitos da ECP do núcleo subtalâmico sobre os sintomas não  
motores ............................................................................................................ 62 
4 MÉTODOS ..................................................................................................... 71 
4.1 Tipo de estudo ........................................................................................... 71 
4.2 Local ........................................................................................................... 71 
4.3 Período do estudo ..................................................................................... 72 
4.4 Ética ............................................................................................................ 72 
4.5 Casuística .................................................................................................. 72 



	  

4.5.1 Critérios de inclusão ................................................................................. 75 
4.5.2 Critérios de exclusão ................................................................................ 76 
4.5.3 Critérios de inclusão dos indivíduos saudáveis ........................................ 76 
4.6 Método ........................................................................................................ 77 
4.6.1 Avaliação clínica e dos sintomas motores ............................................... 77 
4.6.2 Avaliação da qualidade de vida e dos sintomas não motores ................. 78 
4.6.3 Avaliação quantificada da sensibilidade ................................................... 81 
4.7 Desfechos dos estudo .............................................................................. 85 
4.8 Análise estatística ..................................................................................... 85 
5 RESULTADOS ............................................................................................... 89 
5.1 Sintomas motores ..................................................................................... 89 
5.2 Resultados quanto a qualidade de vida .................................................. 90 
5.3 Sintomas não motores .............................................................................. 92 
5.4 Resultado dos testes de sensibilidade quantitativos ............................ 94 
5.5 Resultados dos outros sintomas não motores .................................... 102 
5.6 Análise das correlações ......................................................................... 104 
6 DISCUSSÃO ................................................................................................ 109 
6.1 Mecanismo fisiopatológicos da dor na DP ........................................... 110 
6.1.1 Estudos pré-clínicos ............................................................................... 110 
6.1.2 Estudos em humanos ............................................................................. 111 

6.1.3 Efeitos da ECP nos limiares sensitivos .................................................. 115 
6.1.4 Nocicepção vs Modulação ..................................................................... 118 
6.1.5 Estimulação cerebral profunda, sintomas motores e não motores ........ 121 
6.1.6 Novas perspectivas na avaliação da dor na doença de Parkinson ........ 125 
7 CONCLUSÕES ............................................................................................ 131 
8 ANEXOS ...................................................................................................... 135 
8.1 Anexo A - Ficha de avaliação do paciente ............................................ 135 
8.2 Anexo B - Questionário de Qualidade de Vida SF-36 .......................... 138 
8.3 Anexo C - Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão .................... 146 
8.4 Anexo D - Escala de Sintomas Não Motores da doença de 
Parkinson ....................................................................................................... 148 
8.5 Anexo E - Escala de dor de McGill forma reduzida .............................. 150 
8.6 Anexo F - Inventário breve de dor ......................................................... 151 
8.7 Anexo G - Questionário para diagnóstico de dor neuropática - DN4 . 152 
8.8 Anexo H - Inventário de sintomas de dor neuropática ........................ 153 
8.9 Anexo I - Escala de Catastrofização da Dor ......................................... 155 
9 REFERÊNCIAS ............................................................................................ 159 



	  

10 APÊNDICES 
10.1 Apêndice A - Termo de consentimento livre e esclarecido 
10.2 Apêndice B - Aprovação da Comissão de Ética para Análise de 
Projeto de Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo 
10.3 Apêndice C - Effects of deep brain stimulation on pain and other 
nonmotor symptoms in Parkinson disease. Artigo original sobre a tese 
publicado na revista Neurology 
10.4 Apêndice D - Sensory Abnormalities and Pain in Parkinson Disease 
and its Modulation by Treatment of Motor Symptoms. Artigo de revisão do 
tema, em revisão na revista European Journal of Neurology 
10.5 Apêndice E - Pain in Parkinson’s disease: current concepts and a new 
diagnostic algorithm. Artigo aceito para publicação na Movement Disorders 
Clinical Practice 
10.6 Apêndice F - Letter to editor: An 8-Year Follow-up on the Effect of 
Subthalamic Nucleus Deep Brain Stimulation on Pain in Parkinson Disease. 
Aceita para publicação no JAMA Neurology 
10.7 Apêndice G - Rating Scales for Pain in Parkinson’s Disease: Critique 
and Recommendations by the Movement Disorders Society Committee on 
Rating Scales for Parkinson’s Disease. Artigo submetido à Movement 
Disorders. Acknowledgements session 
10.8 Apêndice H - Correlation between pain, other non-motor symptoms, 
quality of life and motor improvement in patients with Parkinson's disease 
after deep brain stimulation. Apresentação oral do trabalho em Estocolmo, 
Suécia, durante o congresso da Movement Disorders Society 
10.9 Apêndice I - Neuronavigation-guided transcranial magnetic stimulation 
of the dentate nucleus improves cerebellar ataxia: a sham-controlled, 
double-blind n=1 study.  Artigo desenvolvido durante a tese sobre distúrbio 
de movimento e neuromodulação. Aceito para publicação na Parkinsonism 
and Related Disorders 
10.10 Apêndice J - Deep brain stimulation of the dentate nucleus improves 
cerebellar ataxia after cerebellar stroke. Artigo sob revisão na revista 
Neurology 
 



	  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

5HT  Serotonina 

A9  Neurônios nigrais 

ACh  Acetilcolina 

aSyn  Alfa-sinucleína 

CAB  Calbindina 

CePesq  Comissão de Ética em Pesquisa 

COMT  Catecol O-Metiltransferase 

CONEP  Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

CSL  Supralimiar de dor ao calor 

DAT  Transportador de dopamina 

DCSREM  Distúrbio comportamental do sono REM 

DE  Dor experimental 

DN-4  Douleur Neuropathique-4 

DP  Doença de Parkinson 

ECD  Escala catastrófica da dor 

ECP  Estimulação cerebral profunda 

EMT  Estimulação Magnética Transcraniana 

ESNM  Escala dos Sintomas Não Motores 

EVA  Escala visual analógica 

FMUSP  Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

FSL  Supralimiar de dor ao frio 

Gpe  Globo pálido externo 

GPi  Globo pálido interno 

HAD  Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão 

HC  Hospital das Clínicas 

IBD  Inventário breve da dor 

Ipq  Instituto de Psiquiatria 

IRM  Imagem de Ressonância Magnética 



	  

ISDN   Inventário de Sintomas de Dor Neuropática  

LDC   Limiar de detecção ao calor 

LDoC   Limiar de dor ao calor 

LDF   Limiar de detecção ao frio 

LDoF   Limiar de dor ao frio 

LDM  Limiar de detecção mecânico 

LDoM  Limiar de dor mecânico 

LDQ   Limiar de detecção do quente 

LDoQ   Limiar de dor ao quente 

LDV  Limiar de detecção vibratório  

LTDM   Limiar de tolerância à dor mecânica 

MEEM  Miniexame do estado mental 

MPTP  Metilfenil-tetrahidropiridina 

NM  Neuromelanina 

NST  Núcleo subtalâmico 

Off-Med  Ausência de medicações antiparkinsonianas 

Off-Stim  Sem o efeito da estimulação 

On-Med  Presença de sobrecarga de levodopa 

On-Stim  Sob o efeito da estimulação 

PET Scan  Cintilografia cerebral por emissão de pósitrons 

TSQ  Teste de sensibilidade quantitativo 

RA  Forma rígido acinética 

SF-36   Escala de qualidade de vida (Short-form 36) 

SC   Sensação de calor 

SDM  Síndrome dolorosa miofascial 

SLDoM  Supralimiar de dor mecânico 

SN  Substância negra 

SNc  Substância negra pars compacta 

SNr  Substância negra pars reticulata 

SNM  Sintomas não motores 

SPECT  Tomografia computadorizada com emissão de fóton único 



	  

TD  Forma tremor dominante 

TH  Tirosina hidroxilase 

UPDRS  Escala unificada de doença de Parkinson 

Vim  Núcleo ventral intermédio do tálamo 

 



	  

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 Novo modelo proposto das conexões dos gânglios da 
base ......................................................................................... 30	  

Figura 2 Vias dopaminérgicas e não dopaminérgicas envolvidas no 
sistema nociceptivo ................................................................. 43	  

Figura 3 Monofilamentos de von Frey calibrados de 0,008 a 300 g 
NC17775®, (Bioseb, França) .................................................. 82	  

Figura 4  Fotografia do aparelho VSA- 3000/TSA-2001® (Medoc, 
Ramat Yshai, Israel) utilizado para realizar os testes 
quantitativos de sensibilidade .................................................. 83	  

 
 



	  

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1  Descrição dos dados demográficos quanto ao gênero, à 
idade, à escolaridade e à renda familiar .................................. 73	  

Tabela 2 Resultado dos oito domínios da Qualidade de Vida SF-36 
comparando-se os doentes parkinsonianos antes e após 
a cirurgia .................................................................................. 91	  

Tabela 3 Comparação entre as características da doença de 
Parkinson, dos sintomas motores, da resposta à levodopa 
e dos sintomas não motores entre os doentes com e sem 
dor antes da cirurgia. ............................................................... 92	  

Tabela 4 Características clínicas e distribuição da dor nos doentes 
antes da cirurgia ...................................................................... 93	  

Tabela 5 Distribuição dos principais grupos musculares afetados 
com a síndrome dolorosa miofascial antes da cirurgia. ........... 94	  

Tabela 6 Comparação dos efeitos da estimulação cerebral 
profunda do núcleo subtalâmico sobre a prevalência, 
subtipos de dor e escalas utilizadas na avaliação da 
sensibilidade, e dor entre os doentes antes e após a 
cirurgia ..................................................................................... 95	  

Tabela 7 Distribuição das médias e dos desvios padrões dos 
valores dos limiares para detecção dos estímulos frios 
(LDF), quentes (LDQ), mecânicos (LDM) e vibratórios 
(LDV), de dor com estímulos frios (LDoF), quentes 
(LDoQ), mecânicos (LDoM) e supralimiares mecânicos 
(SLDoM), intensidade de dor a estímulos térmicos 
dolorosos abaixo do limiar de dor ao frio (FSL) e acima do 
limiar de dor ao quente (CSL), aos límens  de calor, frio e 
mecânicos (diferença entre o limiar de detecção e dor), 
entre os doentes antes e após a cirurgia, controles e 
comparação estatísticas entre eles. ........................................ 97	  



	  

Tabela 8 Distribuição das médias e desvios padrões dos valores 
dos límens  de calor, frio e mecânicos (diferença entre o 
limiar de detecção e limiar de dor), limiares de intensidade 
de dor a estímulos térmicos dolorosos abaixo do limiar de 
dor ao frio (FSL) e acima do limiar de dor ao quente 
(CSL), de detecção vibratório (LDV) antes e após a 
cirurgia comparativo entre o grupo que apresentou dor 
somente antes da cirurgia (A), antes e depois (B), e que 
não apresentaram dor (C) ....................................................... 99	  

Tabela 9 Correlação entre os límens  de calor, frio e mecânicos 
(diferença entre o limiar de detecção e limiar de dor) pré-
operatório e delta Δ (diferença entre pós e pré-operatório) 
com os valores do UPDRS-III basal, resposta à levodopa, 
resposta motora à ECP (estimulação cerebral profunda), 
qualidade de vida, ΔEVA (diferença na escala visual 
analógica pós e pré-operatória) e ΔSNM (diferença na 
escala dos sintomas não motores pós e pré-operatório) ....... 101	  

Tabela 10  Resultado em cada um dos nove domínios dos sintomas 
não motores em indivíduos com doença de Parkinson 
comparando antes e após a estimulação cerebral 
profunda. ................................................................................ 102	  

 



	  

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1 Distribuição do número de indivíduos por faixa etária no 
momento da inclusão ............................................................... 73	  

Gráfico 2 Distribuição da população por faixa etária por idade de 
início dos sintomas expressos em porcentagem (eixo Y) 
em relação ao total de doentes ............................................... 74	  

Gráfico 3 Distribuição do grau de acometimento pela doença por 
estágio da escala de Hoehn & Yahr expressos em 
porcentagem (eixo Y) em relação ao total de doentes ............ 75	  

Gráfico 4 Gráfico ilustrando os limiares de detecção, limiar de dor e 
limiar de tolerabilidade aos estímulos ...................................... 84	  

Gráfico 5 Resultados comparativos dos vários estados dos doentes 
segundo escala UPDRS no momento da inclusão no 
protocolo, na ausência de medicações antiparkinsonianas 
(Off-med) e na presença de sobrecarga de levodopa (On-
med) e após a cirurgia na ausência de medicações 
antiparkinsonianas com a estimulação desligada (Off-
stim/off-med) e ligada (On-stim/off-med). ................................ 89	  

Gráfico 6 Dose de levodopa utilizada antes e após o procedimento 
cirúrgico. As colunas representam a média e as barras 
representam o desvio padrão da média. ................................. 90	  

Gráfico 7 Resultado do total da Escala de Qualidade de Vida SF-36 
no momento da inclusão no protocolo e um ano após o 
procedimento ........................................................................... 91	  

Gráfico 8 Descrição dos limiares de detecção e dolorosos térmicos 
(quente e frio) e mecânico antes e após a cirurgia .................. 98	  

Gráfico 9 Média dos resultados em cada um dos nove domínios dos 
sintomas não motores em indivíduos com doença de 
Parkinson comparando pré e pós-cirúrgico ........................... 103	  

Gráfico 10 Resultado do Miniexame do Estado Mental antes e um 
ano após o procedimento ...................................................... 103	  



	  

Gráfico 11 Resultado da escala hospitalar de ansiedade e depressão 
utilizada respectivamente para triar sinais de ansiedade, e 
depressão antes e após a cirurgia ......................................... 104	  

Gráfico 12 Escala de dispersão correlacionando a mudança na 
qualidade de vida (escala SF-36) após a cirurgia com a 
mudança na escala visual analógica (0-10) após a 
cirurgia. .................................................................................. 106	  

 



	  

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 Estagiamento de Braak e distribuição neuropatológica da 
dos corpúsculos de Lewy na doença de Parkinson. ................ 25	  

Quadro 2 Descrição dos tipos de dor relacionados à doença de 
Parkinson ................................................................................. 41	  

Quadro 3 Descrição dos estudos sobre os efeitos da dopamina 
sobre a dor e limiares sensitivos em indivíduos com 
doença de Parkinson e controles. ........................................... 47	  

Quadro 4 Descrição dos estudos sobre os efeitos da estimulação 
cerebral profunda sobre a dor e limiares sensitivos em 
indivíduos com doença de Parkinson e controles ................... 67	  

 



	  

RESUMO 

 

 

Cury RG. Efeitos da estimulação cerebral profunda bilateral do núcleo 
subtalâmico sobre a sensibilidade e a dor em indivíduos com doença de 
Parkinson idiopática [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo; 2015. 
 
A Doença de Parkinson (DP) é causada pela degeneração progressiva de 
neurônios no sistema nervoso central, principalmente os neurônios 
dopaminérgicos nigroestriatais, levando a sintomas motores como a 
bradicinesia, rigidez e tremor.  Os sintomas não motores (SNM), como a dor, 
estão presentes em muitos doentes e representam um impacto negativo na 
qualidade de vida. A estimulação encefálica profunda é um tratamento bem 
estabelecido para o tratamento dos sintomas motores da DP. Entretanto, o seu 
impacto sobre os sintomas não motores ainda é bastante desconhecido. O 
objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos da EEP sobre as diferentes 
características da dor e sensibilidade, e de outros SNM nos indivíduos com DP. 
Foram avaliados 41 indivíduos com diagnóstico de DP (14 do sexo feminino), 
idade de 60 ± 10,4 anos, com 15 ± 7,6 anos da duração da doença e estágio 
intermediário de evolução (Escala de Hoehn & Yahr = 2,80 ± 0,64). Os doentes 
foram submetidos a implante de sistema de estimulação bilateral do núcleo 
subtalâmico guiado por eletrofisiologia intraoperatória. Foram avaliados, 
prospectivamente, antes e um ano após, o procedimento de forma encoberta. 
O desfecho principal foi a mudança da prevalência da dor após a cirurgia. Os 
desfechos secundários incluíam mudanças nos sintomas motores (UPDRS 
parte III), na qualidade de vida (escala SF-36), na avaliação de humor (Escala 
Hospitalar de Ansiedade e Depressão [EHAD]), nos outros sintomas não 
motores (Escala dos sintomas não motores [ESNM]) e nas características da 
dor. Foram avaliadas as dimensões da dor (questionário de McGill), a 
intensidade e o impacto nas atividades de vida diária da dor (escala visual 
analógica da dor [EVA], inventário breve da dor [IBD]), a presença de dor 
neuropática (Douleur Neuropathique-4 Questionnaire [DN-4]) e o perfil dos 
sintomas neuropáticos (inventário de sintomas de dor neuropática (ISDN), o 
perfil de catastrofismo da dor (Escala catastrófica da dor [ECD]) e os limiares 
de sensitivos por meio da análise quantificada dos limiares de sensibilidade. 
Houve redução de prevalência da dor de 70% para 21% após a cirurgia 
(p<0,05). Houve melhora na intensidade (EVA: antes = 80 ± 13,2; depois = 42,2 
± 17,8, p = 0,007) e nos diferentes aspectos da dor, além de outros sintomas 
não motores (ESNM: antes = 114,80 ± 59,89; depois = 62,68 ± 22,76; p < 
0,001), como a cognição, humor, atenção, alucinação e trato gastrointestinal. 
Houve melhora na detecção de estímulos térmicos e mecânicos após a 
cirurgia, além de redução da sensibilidade aos limiares de dor (p<0,05). A 



	  

melhora na intensidade da dor foi fortemente relacionada com a melhora na 
qualidade vida (r = 0,708; p < 0,005). Não houve correlação entre a melhora da 
dor e a resposta à dopamina pré-operatória ou a melhora motora após a 
cirurgia (r = 0,247; p = 0,197 e r = 0,249; p = 0,193, respectivamente). Conclui-
se que a ECP do núcleo subtalâmico diminui a prevalência e diferentes 
aspectos da dor após a cirurgia, e essa melhora está diretamente associada à 
melhora da qualidade de vida. A melhora motora ou dos outros SNM não foi 
relacionada à melhora da dor, sugerindo que a ECP apresenta diferentes 
mecanismos de ação sobre os sintomas nos indivíduos com DP. 
 
Descritores: Doença de Parkinson; Estimulação encefálica profunda; Dor 
crônica; Limiar sensorial; Nociceptividade; Qualidade de vida. 
 



	  

ABSTRACT 

 

 

Cury RG. Effects of bilateral deep brain stimulation of the subthalamic nucleus 
on sensibility and pain in patients with Parkinson's disease [Thesis]. São Paulo: 
"Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2015. 
 
Parkinson disease (PD) is caused by progressive degeneration of neurons 
throughout the nervous system, especially the dopamine neurons, leading to 
motor symptoms as bradykinesia, rigidity and tremor. Non-motor symptoms 
(NMS), such as pain, are present in a large proportion of Parkinson’s 
disease patients and have a major negative impact on patients quality of life. 
Subthalamic deep brain stimulation has gained general use in the 
management of motor symptoms in these patients. However, its impact on 
non-motor symptoms remains largely unknown. The aim of this study was to 
evaluate the effect of subthalamic deep brain stimulation (STN-DBS) on the 
different characteristics of pain, sensibility and other NMS in patients with 
PD. Forty-one patients with PD were evaluated (14 female), mean age 60 ± 
10,4 years. The mean duration of the disease was 15 ± 7.6 years, and the 
Hoehn & Yahr off-medication score was 2.80 ± 0.64. The patients underwent 
stereotactic implantation of bilateral subthalamic nucleus stimulation system 
guided by intraoperative electrophysiology. They were evaluated before and 
01 year after surgery. The primary outcome was change in pain prevalence 
after surgery. Secondary outcome measures were changes in motor function 
(PDRS part III), quality of life (SF-36 scale), presence of NMS (Non-motor 
symptoms scale [NMSS] and Hospital Anxiety and Depression Scale 
[HADS]), and characteristics of pain. We evaluated pain dimensions (Short 
Form of McGill Pain Questionnaire [MPQ]), pain intensity and impact of pain 
in daily activities (Brief Pain Inventory [BPI] and Visual Analogic Scale 
[VAS]), presence of neuropathic pain (Douleur Neuropathique-4 
Questionnaire [DN-4]) and its symptom profile (Neuropathic Pain Symptom 
Inventory [NPSI]), catastrophizing (Pain Catatrosphizing Scale [PCS]) and 
the sensory thresholds throught the quantitative sensory threshold test. The 
prevalence of pain changed from 70% to 21% after surgery (p<0.001). There 
were also significant improvements in pain intensity (VAS: before = 80 ± 
13.2; after = 42.2 ± 17.8, p = 0.007), in different aspects of pain and NMS 
(before = 114.80 ± 59.89; after = 62.68 ± 22.76; p < 0.001) as cognition, 
attention, mood and gastrointestinal function. There was improvement on 
cold and heat detection thresholds (p<0.05). There was a strong correlation 
between the change in pain intensity and the improvement in quality of life    
(r = 0.708; p < 0.005). No correlation was found between pain improvement 
and preoperative response to levodopa or motor improvement during 
stimulation (r = 0.247; p = 0.197 and r = 0.249; p = 0.193, respectively) or 



	  

with changes in other non-motor symptoms. In conclusion, STN-DBS 
decreased pain intensity. The pain relief was directly associated with 
improvement in quality of life. Motor and NMS improvements after STN-DBS 
did not correlate with pain relief, suggesting differents mechanisms of DBS 
action in PD patients. 
 
Descriptors: Parkinson disease; Deep brain stimulation; Chronic pain; Sensory 
thresholds; Nociception; Quality of life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A doença de Parkinson (DP) é uma doença crônica caracterizada por uma 

degeneração progressiva de neurônios dopaminérgicos da zona compacta da 

substância negra (SN) localizada no mesencéfalo que leva à diminuição na 

produção de dopamina. Embora estudos anatomopatológicos mostrem a 

presença de corpúsculo de Lewy e a degeneração da SN como marcos da DP, 

o diagnóstico na prática clínica ainda baseia-se na avaliação do quadro clínico. 

Quatro sinais cardinais constituem o chamado parkinsonismo: tremor, 

acinesia ou bradicinesia, rigidez e perda do reflexo postural. Além dos sinais 

cardinais da DP, várias outras alterações motoras podem se desenvolver nos 

doentes, resultado, pelo menos em parte, da combinação desses sinais 

cardinais. A disfagia está comumente presente e pode levar à aspiração. A 

escrita, geralmente, é micrográfica e a alteração postural, com flexão do tronco, 

é característica. A marcha caracteriza-se por pequenos passos, base estreita, 

lenta, com diminuição do balanço passivo dos membros superiores. Com o 

avanço da doença, os doentes podem apresentar bloqueios transitórios, 

geralmente no início da marcha. 

O reconhecimento de sintomas não motores (SNM) associados à DP tem 

crescido exponencialmente nos últimos anos; a presença de alguns pode, 

inclusive, preceder o aparecimento dos sintomas motores e, muitas vezes, são 

responsáveis por um importante prejuízo na qualidade de vida dos doentes. Os 

SNM estão presentes no início da doença em cerca de 21% dos doentes 

(Tolosa et al., 2007). A presença de disautonomia inclui disfunção vesical e 

intestinal, disfunção sexual, alterações cardiovasculares e termorregulatórias. 

Distúrbios cognitivos podem se desenvolver ao longo da doença, sendo a 

disfunção executiva a mais prevalente. Ansiedade e depressão são, 

frequentemente, vistas. Perda ponderal, anosmia, fatiga e alterações do sono, 

caracteristicamente do distúrbio comportamental do sono REM, também são 

observadas no curso da doença. Finalmente, alterações sensitivas são 

prevalentes na DP, estando a dor presente entre 40 a 85% dos doentes 
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(Nègre-Pagès et al., 2008a). A dor está associada à significativa redução da 

qualidade de vida quando comparada à indivíduos com DP sem dor 

(Quittenbaum e Grahn, 2004). A dor na DP pode ser diretamente relacionada, 

não relacionada ou agravada pela doença (Goetz et al., 1986; Nègre-Pagès et 

al., 2008b). A sua classificação, geralmente, é baseada no mecanismo da dor, 

como proposta por Ford (Ford, 1998), sendo a dor diretamente relacionada 

dividida em cinco categorias: musculoesquelética, radicular/neuropática, 

distônica, relacionada à acatisia e dor central. 

O exato mecanismo responsável pela dor na DP permanece 

desconhecido (Chudler e Dong, 1995). Ela não pode ser explicada totalmente 

pela intensidade dos sintomas motores, como rigidez, tremor e posturas 

anormais. Na DP, a dopamina modula a percepção dolorosa melhorando os 

seus limiares de percepção, e a diminuição da dopamina no sistema nervoso 

central resulta na ativação de áreas corticais sensitivas em resposta a 

estímulos dolorosos (Gerdelat-Mas et al., 2007a), além de alterar o 

processamento das vias sensitivas centrais (Battista e Wolff, 1973). Estudos 

mostram uma diminuição do limiar de dor e ativação cortical anormal em 

indivíduos com DP (Djaldetti et al., 2004; Gerdelat-Mas et al., 2007a; Mylius et 

al., 2009). A gravidade destas alterações parece estar relacionada com a 

progressão da doença (Mylius et al., 2011) e a administração da levodopa 

reverte tais alterações por meio do aumento do limiar de dor e da restauração 

da hiperativação cortical (Gerdelat-Mas et al., 2007a; Slaoui et al., 2007; Mylius 

et al., 2009). 

A estimulação cerebral profunda do núcleo subtalâmico (ECP-NST) é 

efetiva no tratamento dos sintomas motores na DP (Krack et al., 2003; 

Rodriguez-Oroz et al., 2005). Nos últimos vinte anos, houve um avanço técnico 

das técnicas de neurocirurgia funcional e neurofisiologia capaz de propiciar um 

controle sintomático da DP em doentes apresentando complicações motoras 

ao tratamento farmacológico, como as discinesias refratárias e as flutuações 

motoras (Benabid, 2003). Além de atenuar os sintomas cardinais da doença 

(tremor, rigidez e bradicinesia), há resultados satisfatórios sobre alterações de 

marcha e equilíbrio, destreza manual e escrita, redução marcante das 

flutuações motoras e das discinesias induzidas por levodopa, além da 
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possibilidade de redução gradual da dose das medicações dopaminérgica 

(Krack et al., 2003). O efeito benéfico da ECP-NST é atribuído aos efeitos 

locais da estimulação, que, provavelmente, bloqueiam a hiperativação do 

núcleo subtalâmico encontrada em modelos animais desta doença. Deste 

modo, a normalização da atividade deste núcleo proporciona recuperação do 

equilíbrio fisiológico nos circuitos motores. No entanto, há evidências de que 

exista um efeito da estimulação cerebral profunda em circuitos a distância, 

como em alças córtico-subcorticais longas que poderiam ser relacionadas a 

funções cognitivas, à sensibilidade corpórea e à discriminação olfatória (Wu et 

al., 2014). 

Os efeitos da ECP-NST vêm sendo estudados profundamente nos últimos 

anos. A ECP-NST esteve relacionada a um alívio de até 80% da intensidade da 

dor nos indivíduos com DP, particularmente no período de off-medicação. Além 

disso, a ECP-NST melhorou a sensibilidade ao estímulo térmico inócuo e 

reduziu a intensidade da dor mecânica e térmica (i.e., hiperalgesia) (Ciampi de 

Andrade et al., 2012). Entretanto, os estudos atuais focam, principalmente, nas 

alterações da intensidade da dor após a ECP (Witjas et al., 2002; Kim et al., 

2008; Dellapina et al.; Kim et al.; Oshima et al., 2012; Sürücü et al., 2013). Até 

o momento, os efeitos da ECP sobre os diferentes aspectos da dor e sobre as 

diferentes síndromes dolorosas nos indivíduos com DP não foram estudados, 

assim como, as alterações sobre os limiares sensitivos de forma prospectiva, 

deixando várias questões de relevância clínica em aberto. Também não é 

conhecido se o alívio da dor após a cirurgia correlaciona-se com a resposta à 

levodopa pré-operatória e com as alterações motoras e de outros SNM pós-

operatórios. Também não foi estudado como as alterações dos SNM poderiam 

influenciar na qualidade de vida.  

Neste contexto, com o presente estudo, visou-se aprofundar os 

conhecimentos atuais sobre a dor na DP e caracterizar, por meio de escalas 

validadas, as diversas dimensões e síndromes dolorosas associadas à DP. 

Além disso, buscou-se avaliar, prospectivamente, a influência da ECP-NST 

sobre a dor, e como esta influência correlaciona-se com as alterações motoras 

e com os outros sintomas não motores da DP, e, finalmente, com a qualidade 

de vida destes doentes.	  
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2 OBJETIVOS 

 

 

a)  Avaliar prospectivamente os efeitos da estimulação elétrica crônica 

do núcleo subtalâmico sobre os aspectos qualitativos e quantitativos 

da dor e da sensibilidade não dolorosa em indivíduos com doença 

de Parkinson. 

b)  Investigar os efeitos da estimulação elétrica crônica do núcleo 

subtalâmico nos outros sintomas não motores da doença: cognição, 

humor, sintomas autonômicos e sono, e na qualidade de vida. 

c)  Correlacionar o efeito da estimulação elétrica crônica do núcleo do 

subtalâmico na dor com as alterações dos sintomas motores, outros 

sintomas não motores e qualidade de vida. 

d)  Correlacionar a mudança da qualidade vida após a cirurgia com as 

mudanças dos sintomas não motores e tentar predizer quais fatores 

influenciam a qualidade vida nesses doentes. 
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3  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1  Histórico da doença de Parkinson 
 

A doença de Parkinson foi descrita, pela primeira vez, como uma doença 

neurológica em 1817, por James Parkinson, embora existissem descrições 

prévias na literatura que já sugeriam as manifestações do parkinsonismo. 

Sylvius de la Boe descreveu o tremor de repouso e Sauvages escreveu sobre a 

festinação (Sylvius de la Boe, 1680; Sauvages, 1768; Tyler, 1992). Muito antes, 

textos indianos de aproximadamente 1000 anos A.C. e povos chineses 

também sugeriam descrições sobre esta doença (Manyam, 1990; Zhang et al., 

2006). James Parkinson descreveu “movimentos tremulantes involuntários, 

com perda da força muscular, geralmente com melhora em ação; com 

tendência de flexão do tronco para a frente; com as funções cognitivas 

preservadas” (Parkinson, 1817).  

James Parkinson relatou seis casos, sendo três doentes apenas 

observados nas ruas de Londres. Jean-Martin Charcot, em seus ensinamentos 

na Salpêtrière, mais de 50 anos depois, descreveu de forma mais minuciosa a 

síndrome parkinsoniana, reportando a bradicinesia como uma característica 

importante da doença (Charcot, 1872): “Muito antes da rigidez aparecer, os 

doentes têm dificuldade significativa de realizar outras atividades diárias. Em 

muitos doentes, pode-se notar uma dificuldade na realização de certas tarefas, 

mesmo sem haver bradicinesia ou rigidez importantes. Mesmo um exame 

superficial demonstra que o problema motor tem mais relação com a lentidão 

na execução do movimento do que com uma fraqueza muscular. Apesar do 

tremor, o doente ainda é capaz de fazer a maioria das coisas, mas ele as 

executa com notável lentidão. Há uma latência entre o pensamento e a ação”. 

Charcot e seus estudantes descreveram o espectro clínico da doença, 

notadamente a forma tremulante e a rígido acinética. Descreveram de forma 

pormenorizada as alterações articulares, a disautonomia, e a dor relacionadas 

à DP. Charcot foi o primeiro a sugerir o nome “doença de Parkinson”, 
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desconsiderando o nome anterior de “paralisia agitante”, justamente por não 

acreditar que havia fraqueza na doença e não havia, necessariamente, tremor.   

William Gowers, renomado neurologista inglês, contribuiu para o estudo 

da demografia da doença de Parkinson em seu "Manual de Doenças do 

Sistema Nervoso", descrevendo sua experiência pessoal com 80 doentes na 

década de 1880. Ele identificou a ligeira predominância do sexo masculino e 

estudou as deformidades articulares típicas da doença. Conhecido por sua 

prosa descritiva, Gowers ofereceu um dos mais memoráveis símiles referentes 

ao tremor parkinsoniano (Gowers, 1888): “O movimento dos dedos nas 

articulações metacarpofalangial é semelhante àquele pelo qual os orientais 

batem os seus pequenos tambores”.  

Outras descrições clínicas e estudos patológicos relacionadas com a DP 

foram reladas pela escola neurológica da França. Richer e Meige (1895) 

forneceram detalhes clínicos e morfológicos dos estágios progressivos da 

doença. Babinski chamou a atenção sobre as flutuações motoras presentes na 

DP (Babinski, 1921). Brissaud foi o primeiro a propor que danos na substância 

negra seriam a sede anatômica da DP, e Trétiakoff, Foix e Nicolesco 

prosseguiram os estudos patológicos do mesencéfalo durante a década de 

1920 (Trétiakoff, 1921; Brissaud; Foix e Nicolesco, 1925). 

A análise patológica mais completa da DP e a delimitação clara das 

lesões do tronco cerebral foram realizadas em 1953 por Greenfield e 

Bosanquet (Greenfield e Bosanquet, 1953). A progressão clínica da doença foi 

descrita em um importante artigo de Hoehn e Yahr, no qual o seu sistema de 

estadiamento foi internacionalmente reconhecido e introduzido posteriormente 

nos relatos sobre a doença. Este sistema de estadiamento baseia-se na 

distinção entre doença unilateral (fase I) e bilateral (estágios II-V) e a 

caracterização do comprometimento do reflexo postural (fase III), como um 

ponto clínico evolutivo no curso da doença (Hoehn e Yahr, 1967). 

Antes de Charcot, o sistema de classificação nosológico das doença 

neurológicas era primitivo, e os transtornos eram agrupados por sintomas 

primários, por exemplo, tremores ou fraqueza. A primeira contribuição 

importante de Charcot ao estudo da DP foi a diferenciação desta doença de 

outros transtornos “tremulantes”, especificamente a esclerose múltipla 
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(Charcot, 1872). Avaliando um grande número de doentes no Hospital 

Salpetrière em Paris, ele desenvolveu um protocolo para a observação do 

tremor em repouso e durante a ação. Ele observou que os doentes com tremor 

de ação tinham, muitas vezes, associados a fraqueza, a espasticidade e os 

distúrbios visuais. Em contraste, aqueles com tremor de repouso apresentavam 

rigidez, lentidão nos movimentos, uma postura típica de flexão do tronco, e a 

fala monótona. Seus estudos foram amplamente divulgados e ajudou a 

estabelecer a DP como uma entidade neurológica distinta das outras até então 

descritas. 

Uma vez o protótipo da DP bem descrito, Charcot e sua equipe 

identificaram variantes atípicas da doença. Essas foram designadas “doença 

de Parkinson com postura estendida, doença de Parkinson sem tremor e 

doença de Parkinson com hemiplegia”. Historicamente, isto é relevante, uma 

vez que tais descrições poderiam fazer referência à posterior designação das 

síndromes parkinsonianas plus, ou atípicas, como a paralisia supranuclear 

progressiva, a degeneração corticobasal e a atrofia de múltiplos sistemas.  

Outra entidade importante a ser distinguida da DP foi o parkinsonismo 

pós-encefalítico, hoje uma causa rara de parkinsonismo, um distúrbio muito 

frequente no período após 1916. Após a epidemia do influenza de 1916-1917, 

uma síndrome neurológica que incluía parkinsonismo, juntamente com vários 

outros sinais, ocorreu em números alarmantes (von Economo, 1919). As 

alterações comportamentais, oculares e motoras adicionais destes doentes 

caracterizavam uma doença neurológica mais agressiva do que a normalmente 

vista na DP. O parkinsonismo pós-encefalítico praticamente desapareceu no 

século XXI, pois os sobreviventes morreram e não houve recorrência de uma 

epidemia dessa magnitude.  

Nos anos seguintes, foram desenvolvidos conceitos sobre circuitos 

neurais acometidos na DP, envolvendo a substância negra, o globo pálido, o 

núcleo caudado e o putâmen (estriado). O acometimento do estriado levando 

ao parkinsonismo foi descrito em diversas afecções neurológicas. A 

degeneração estriato-nigral foi documentada por Adams, van Bogaert e Vander 

Eecken. Embora inicialmente classificada como uma mesma doença, 

posteriormente, ficou conhecida como uma entidade distinta, a atrofia de 
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múltiplos sistemas (Adams et al., 1964). Parkinsonismo relacionado a 

alterações estriatais também foi identificado em formas da doença de 

Huntington, conhecida como variante de Westphal (Westphal, 1883) e em 

casos de calcificação estriatal, seja hereditária (Bruyn et al., 1964) ou 

associada a um distúrbio metabólico adquirido, geralmente ao 

hipoparatireoidismo (Muenter e Whisnant, 1968).  

A discussão histórica dos distúrbios parkinsonianos inclui casos de 

parkinsonismo induzido por toxinas ou por drogas. A introdução dos 

antipsicóticos para a esquizofrenia, originalmente denominados neurolépticos, 

comumente levavam a um parkinsonismo muitas vezes indistinguível da 

própria doença de Parkinson (Steck, 1954). Mais tarde, o entendimento de que 

estas drogas bloqueavam os receptores de dopamina no estriado fez com que 

se desenvolvessem novas drogas antipsicóticas, com menor tendência para 

bloquear os receptores dopaminérgicos e menor propensão de induzir 

parkinsonismo. A observação sobre um conjunto de doentes jovens que 

apresentaram parkinsonismo grave e inicialmente parecia ser típico da DP, 

exceto pelo aparecimento precoce e pela gravidade dos sintomas, levou à 

descoberta da metilfenil-tetrahidropiridina (MPTP), que causava danos 

seletivos da substância negra (Langston et al., 1983). O MPTP tem sido 

utilizado para induzir parkinsonismo em animais experimentais e é o "padrão 

de ouro" para estudar a DP em estudos pré-clínicos de novos tratamentos para 

a doença. 

A história da DP segue em paralelo com as medidas terapêuticas 

estudadas para esta doença, desde relatos observacionais até ensaios clínicos 

com diversas drogas.  

James Parkinson fez considerações relacionadas com a possibilidade de 

tratamento da doença, em que o “progresso da doença poderia ser 

interrompido” (Parkinson, 1817). Ele recomendava intervenção precoce, antes 

de haver comprometimento do equilíbrio e da marcha. Dentre as tentativas de 

frear o avanço da doença, falava-se em sangria (refletindo medidas 

terapêuticas da época) da região cervical com o intuito de desviar “sangue e 

inflamação” e “descomprimir” a medula e o cérebro.  
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Considerados os dois neurologistas mais reconhecidos do século XIX, 

Jean-Martin Charcot e William Gowers serviram como ícones para o estudo de 

possibilidades terapêuticas para a DP. Estagiário de Charcot, Ordenstein 

escreveu sua tese sobre o tratamento do tremor parkinsoniano com alcaloides 

da beladona, o primeiro tratamento bem estabelecido da DP (Ordenstein, 

1872). Ela age no SNC como droga anticolinérgica e altera o equilíbrio 

colinérgico/dopaminérgico no estriado, melhorando o parkinsonismo. Assim 

como ocorreu com outros jovens estudantes orientados por Charcot, como 

Gilles de la Tourette e Pierre Marie, Ordenstein ficou conhecido pelo seu 

trabalho e posterior publicação da sua observação. A hiosciamina, outra droga 

anticolinérgica da época, era preferida por Charcot. Metabólito derivado de 

algumas plantas da família Solanaceae, ela era processada como comprimidos 

ou xarope.  O tratamento anticolinérgico de Charcot foi, por vezes, combinado 

com produtos à base de centeio, que seriam a base farmacológica de alguns 

agonistas da dopamina. Contemporâneo de Charcot, Gowers também utilizava 

a hiosciamina. Arsênico, morfina e cannabis foram tentados para aliviar o 

tremor (Gowers, 1899). Atualmente, sabe-se que o cannabis tem ação 

dopaminérgica, enquanto que os opioides agiriam mais como sedativos, sem 

ação dopaminérgica exclusiva. 

Até meados do século XX, o tratamento da doença de Parkinson 

permaneceu baseado em grande parte do que se fazia no século XIX, e, 

apesar de uma grande variedade de drogas anticolinérgicas utilizadas, todos 

eles tinham perfis de eficácia e efeitos colaterais semelhantes. Neste contexto 

de estagnação relativa da terapia da DP, o impacto da descoberta da levodopa 

foi extremamente relevante. 

A dopamina foi sintetizada, pela primeira vez, em 1910v por G. Barger e 

J. Ewens (Hornykiewicz, 2002). A despeito de ser uma monoamina, H. Dale, 

naquele mesmo ano, relatou os seus pequenos efeitos simpaticomiméticos. 

Mais tarde, P. Holtz descobriu a enzima dopa-descarboxilase e descreveu que 

levodopa era transformada em dopamina por meio de sua ação. Trabalhando 

no laboratório da Universidade de Cambridge de Blaschko, Hornykiewicz 

estudou o controle da pressão arterial em animais experimentais e confirmou 

que a dopamina tinha efeitos distintos e independentes das outras 
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catecolaminas. Pouco tempo depois, no final da década de 1950, foi descrita a 

localização de dopamina no cérebro, especificamente no estriado. Nessa linha, 

foi proposta que a deficiência da dopamina seria o grande marco da DP 

(Carlsson et al., 1958; Sano et al., 1959) e, complementando, Bertler e 

Rosengred concluíram que “a dopamina estaria relacionada com a função do 

corpo estriado e, assim, com o controle do movimento." (Bertler e Rosengren, 

1959, tradução nossa). Ehringer e Hornykiewicz comprovaram, por meio de 

estudos anatomopatológicos, a depleção de dopamina no estriado na DP e no 

parkinsonismo pós-encefalítico, em detrimento de cérebros de indivíduos sem 

a doença (Ehringer e Hornykiewicz, 1960). Com o conhecimento de que a 

levodopa era o precursor natural da dopamina, Hornykiewicz sugeriu testes em 

indivíduos com DP. Birkmayer utilizou a levodopa por via intravenosa, pela 

primeira vez, em doentes parkinsonianos em 1961. Os efeitos anticinéticos 

foram, posteriormente, publicados: “pacientes acamados que não podiam 

sentar ou deambular  passaram a realizar todas essas atividades com 

facilidade após o uso da L-dopa (levodopa). Eles caminhavam normalmente e 

podiam inclusive correr e pular. Os que apresentavam comprometimento da 

fala, passaram a ter a fala mais clara, como uma pessoa normal” (Birkmayer e 

Hornykiewicz, 2001). 

Experimentos com levodopa oral, posteriormente, confirmaram o efeito do 

medicamento a curto e a longo prazo em estudos controlados (Barbeau; 

Cotzias et al.; Yahr et al., 1969). Tais trabalhos colocaram a levodopa como o 

primeiro tratamento estabelecido para o tratamento da DP.  

Posteriormente, veio o desenvolvimento de drogas agonistas 

dopaminérgicas e de inibidores enzimáticos (inibidores da monoamino oxidase 

e da catechol-O-methyl transferase) que possibilitam uma maior 

biodisponibilidade da dopamina. Isso foi possível após a descrição 

pormenorizada das vias metabólicas e dos receptores dopaminérgicos. 

Curiosamente, utilizada, inicialmente, como um antiviral, Schwab notou que a 

amantadina apresentava efeitos sobre o tremor e a bradicinesia na DP, e sobre 

o parkinsonismo pós-encefalítico (Schwab et al., 1969). Ela apresenta poucos 

efeitos dopaminérgicos, agindo, principalmente, como inibidora da recaptação 

de dopamina no estriado.  
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O desenvolvimento de técnicas neurocirúrgicas para o tratamento dos 

distúrbios do movimento são conhecidos desde 1900, inicialmente, com V. 

Horsley e R. H. Clarke (Horsley e Clarke, 1908), e, posteriormente, com Bucy e 

Case (Bucy e Case, 1939), que realizavam excisão do córtex cerebral, 

procedimento que levava à paresia e que foi, posteriormente, abandonado. 

Mais tarde, com a descoberta da levodopa, os procedimentos cirúrgicos 

deixaram de ser explorados.  

Com o passar dos anos, a observação clínica dos doentes sob ingestão 

prolongada de levodopa mostrou haver necessidade progressiva de aumento 

das doses para manter o alívio dos sintomas, assim como observou-se o 

aparecimento de flutuações motoras imprevisíveis e discinesias graves 

induzidas pela medicação. Essas observações levaram à procura de novos 

métodos de tratamento. 

 

 

3.1.1 A evolução dos procedimentos cirúrgicos para a DP 
 

O desenvolvimento de métodos de estimulação elétrica intraoperatória, 

avaliação da impedância tecidual e a introdução de radiofrequência para a 

indução das lesões tornaram os procedimentos ablativos do sistema nervoso 

central mais seguros (Kitchen et al., 1993, Benabid et al., 1998). Com a 

introdução da ventriculografia associada à cirurgia estereotáctica, e, 

posteriormente, de forma menos invasiva, a estereotomografia, a precisão e a 

seletividade dos procedimentos encefálicos aumentou, havendo melhora dos 

resultados. Paralelamente, o aperfeiçoamento da informática e de sua aplicação 

na área médica refletiu no progresso de técnicas de reconstrução de imagens de 

estereotomografia computadorizada do encéfalo e de sua fusão com atlas de 

estereotaxia, tornando o método de localização anatômica mais acurado. O 

domínio de algoritmos de correção matemática de distorções de imagem de 

ressonância magnética e a fusão com a tomografia computadorizada 

adicionaram aos métodos de localização anatômica a possibilidade de visualizar 

estruturas e núcleos no parênquima cerebral, possibilitando a determinação de 

alvos por visão direta (Bertrand et al., 1969). 
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Apesar do aprimoramento das técnicas de localização de alvos, ainda se 

observavam que procedimentos ablativos realizados em doentes com pouca 

reserva funcional ou, quando aplicados bilateralmente, continuavam associados 

a várias complicações neurológicas irreversíveis. Entretanto, a descoberta do 

efeito da aplicação da estimulação elétrica contínua de alta frequência, a qual 

poderia mimetizar os efeitos de uma lesão, mas com o benefício da 

reversibilidade, abriram-se novos horizontes para o tratamento de sintomas 

bilaterais nos indivíduos com doença de Parkinson avançada. Utilizando 

eletródios de estimulação elétrica cerebral e geradores de corrente elétrica 

implantáveis, propôs-se a estimulação elétrica crônica como uma alternativa às 

lesões para o tratamento destes doentes. Enquanto implantes no tálamo (Alesch 

et al., 1995) revelaram-se eficazes no tratamento do tremor, no globo-pálido, 

mostraram-se eficazes no tratamento da rigidez, oligocinesia, tremor e 

discinesias induzidas pela levodopa (Baron et al., 1996). O fato da estimulação 

do núcleo subtalâmico melhorar os sintomas cardinais da doença de Parkinson 

(Aziz et al., 1991), incluindo as alterações axiais e de marcha, fez com que este 

método se tornasse o alvo preferencial no tratamento cirúrgico desta condição 

(Limousin et al., 1998). Desta forma, a natureza conservadora e reversível da 

neuroestimulação e a possibilidade de ajustes dos parâmetros de estimulação 

de acordo com as necessidades clínicas dos doentes ao longo do tempo 

tornaram-na um instrumento seguro e eficaz, além de isentar das complicações 

das cirurgias ablativas bilaterais (Lozano e Mahant, 2004). 

No Brasil, o desenvolvimento da cirurgia funcional para tratamento de 

distúrbios do movimento iniciou-se com as cirurgias estereotácticas 

ablativas desde a década de 1960, no Rio de Janeiro, e, logo depois, em 

São Paulo. De forma pioneira, a estimulação cerebral profunda para 

tratamento de movimentos anormais foi realizada no Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da USP, pelo Professor Manoel Jacobsen 

Teixeira (Teixeira e Fonoff, 2004). 
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3.2 Epidemiologia 
 

A doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais 

comum na população mundial (Olanow et al., 2009). Estima-se que cerca de 

cinco milhões de pessoas em todo do mundo possuam a doença. Afeta cerca 

de 0,3% da população geral e 1% a 2% da população acima dos 60 anos (de 

Lau e Breteler, 2006). No Brasil, em estudo epidemiológico realizado na cidade 

de Bambuí, em Minas Gerais, encontrou-se uma prevalência de 3,3% em 

pessoas acima de 65 anos (Barbosa, 2005). A incidência varia de 5 a 20 casos 

por 100.000 habitantes ao ano (Rajput et al., 1984; Twelves et al., 2003). A 

prevalência pode variar de 10 a 405 casos por 100.000 habitantes. Tal 

diferença, provavelmente, se deve a variações nos critérios diagnósticos e à 

faixa etária pesquisada (Zhang e Román, 1993). 

A DP não é uma causa de morte per se, embora doentes seriamente 

debilitados pelas complicações motoras possam apresentar aspirações e 

quedas na doença avançada. Indivíduos com DP têm cerca de 3 vezes maior 

risco de óbito quando comparados com indivíduos do mesmo sexo e idade 

(Uitti et al., 1993; Xu et al., 2010). Indivíduos acometidos entre 70 e 89 anos 

têm a expectativa de vida reduzida em 8 anos (Morens et al., 1996), embora, 

em estudos mais recentes, essa mortalidade parece ter sido reduzida (Mylne et 

al., 2009). Outra fator que pode ser relacionado à menor sobrevida nesses 

indivíduos é a maior incidência de câncer na DP, principalmente nos 

portadores da mutação LRRK2 (Agalliu et al., 2015). Há poucos dados sobre a 

mortalidade na era pré-levodopa (Poewe, 1999). Fatores clínicos, como 

ausência de tremor, predomínio de sintomas axiais, alterações cognitivas e 

alucinações, são relacionados à menor sobrevida nesses doentes (Elbaz et al., 

2003; Marras et al., 2005; Lo et al., 2009). 

A idade é o único fator de risco inequívoco para a DP. De forma geral, o 

risco para o desenvolvimento da doença aumenta com a idade (Mayeux et al., 

1995; Morens et al., 1996). Alguns estudos mostraram certa redução da 

incidência em pessoas após os 80 anos (Fall et al., 1996; Kuopio et al., 1999), 

entretanto, esta queda na incidência pode refletir na dificuldade muitas vezes 

encontrada em diagnosticar a DP na faixa etária avançada. Especialmente em 
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doentes com mais de 80 anos, as morbidades associadas, como a demência, 

podem dificultar o diagnóstico correto.  

Alterações em relação ao sexo foram observadas em estudos 

populacionais sobre prevalência e incidência da DP. Um predomínio da doença 

no sexo masculino foi relatado em diversos estudos (Mayeux et al., 1995; Fall 

et al., 1996; Kuopio et al., 1999). Esta achado não é tão consistente quanto o 

fator idade, existindo divergências dependendo do estudo (Rajput et al., 1984; 

Schoenberg et al., 1988). No Japão, a prevalência é maior nas mulheres 

(Kusumi et al., 1996). Estudos americanos mostraram que a DP é duas vezes 

mais comuns nos homens (Van Den Eeden et al., 2003). Isto poderia estar 

relacionado a diferenças genéticas, relacionadas ao cromossomo X, fatores 

ambientais, ou mesmo influências hormonais.  

Acredita-se que houve um aumento da incidência da DP nos últimos 

anos.  É possível que muito desse aumento seja secundário à maior sobrevida 

da população, mas, mesmo quando o fator envelhecimento é considerado, 

encontra-se maior incidência, como mostrou estudo finlandês entre 1971 e 

1992 (Kuopio et al., 1999), o que dá indício de que algum fator ambiental possa 

estar envolvido na fisiopatologia da doença. 

Em termos geográficos, a prevalência da DP parece variar muito, talvez, 

em virtude da metodologia da coleta dos dados, mas, em parte, fatores 

ambientais e genéticos devem ser responsáveis por tais diferenças. A 

incidência na Itália é de 8/100.000 habitantes, enquanto que na Inglaterra 

temos mais que o dobro, 18/100.000 (Twelves et al., 2003). Outro estudo 

mostrou diferença ainda maior entre países, com 18/100.000 na China contra 

234/100.000 no Uruguai (Zhang e Román, 1993).   

A causa da DP, provavelmente, é multifatorial, com fatores genéticos, 

fatores relacionados à idade e fatores ambientais envolvidos. Estudos de 

casos-controle mostraram maior incidência da DP em indivíduos da mesma 

família (Autere et al., 2000; Payami et al., 1994). Entre as formas com herança 

mendeliana, a mutação do gene LRRK2 é a mais comum, contribuindo para 

cerca de 1-2% dos casos nos Estados Unidos, mas, em judeus Ashkenazi, 

formas geneticamente determinadas, como o LRRK2 G2019S, podem atingir 

de 15 a 40% dos doentes (Lesage et al., 2010).  
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Fatores ambientais que poderiam estar associados à DP são descritos 

desde os anos 80, principalmente após clusters de parkinsonismo induzidos 

por uma neurotoxina piridina, a MPTP, posteriormente utilizada para induzir 

parkinsonismo em modelos animais. Outros fatores, como solventes, pesticidas 

e metais também foram relacionados à indução de sintomas parkinsonianos. 

Fatores relacionados à “proteção” contra a DP, relacionados ao estilo de vida 

de algumas pessoas, também são conhecidos. Dentre eles, o tabaco e o café 

foram os mais relacionados. Há uma associação inversa entre o uso do cigarro 

e o risco de desenvolver DP (Hofman et al., 1989; Chade et al.; Mellick et al., 

2006). A magnitude dessa redução foi estimada em 40% em uma metanálise 

(Hernán et al., 2002), com uma relação dose-dependente, embora tal relação 

não foi confirmada quando a doença é desenvolvida após os 75 anos de idade. 

Evidências laboratoriais apontam a nicotina como a provável responsável pela 

proteção, que ocasionaria uma aceleração de certa enzimas e, 

consequentemente, redução de agentes tóxicos relacionados ao 

desenvolvimento da DP. O consumo do café também tem relação com a 

redução do risco da DP (Ross et al., 2000; Ascherio e Chen, 2003), e este 

benefício parece ser semelhante ao do cigarro. O consumo de chá também 

mostrou ser benéfico (Hu et al., 2007). A cafeína tem ação no sistema nervoso 

central como antagonista do receptor adenosina A2A, que está associado à 

transmissão dopaminérgica (Nehlig et al., 1992). Antagonistas da adenosina 

A2A têm sido estudados em laboratórios e mostraram que eles bloqueiam os 

efeitos tóxicos da MPTP em modelos animais (Ulanowska et al., 2005). Outros 

agentes menos estudados, mas que mostraram ter certo efeito protetor sobre o 

desenvolvimento da DP foram os anti-inflamatórios não hormonais, os 

bloqueadores de canais de cálcio, o ácido úrico e as estatinas. A atividade 

física também foi apontada como tendo efeito positivo na prevenção da 

doença. A relação temporal desses fatores sobre a proteção à doença ainda 

estão em estudo, e novas pesquisas serão necessárias para tirarmos maiores 

conclusões (Ross et al., 2000; Esposito et al.; Wahner et al., 2007). 
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3.3 Fisiopatologia 
 

Apesar de descrita há quase dois séculos e de ser exaustivamente 

estudada, não se conhece ainda a exata causa e os precisos mecanismos 

geradores da DP. No entanto, há indícios de que múltiplos fatores, tais como a 

predisposição genética associada à fatores ambientais, desencadeariam 

alterações intracelulares que conduziriam à morte neuronal. A importância de 

se identificar os fatores etiopatogênicos decorre da necessidade de se 

estabelecer estratégias terapêuticas que promovam a sobrevivência celular, 

impedindo a progressão da doença.  

James Parkinson, em 1817, acreditava que a origem da doença residia, 

essencialmente, na medula cervical, nas suas membranas e no seu invólucro. 

Não acreditava que se estendesse ao encéfalo pela inexistência de alterações 

sensoriais e cognitivas. Desculpou-se da natureza especulativa das suas 

ideias, mantendo-se com a esperança de ser possível, no futuro, a realização 

de necropsia para sua melhor compreensão (Parkinson, 1817). Em 1895, 

Brissaud, pela primeira vez, notou dano na sustância negra (Brissaud, 1895). 

Em 1912, Lewy descreveu anormalidades intracelulares na forma de inclusões 

hialinas, concêntricas, quase constantemente presentes no núcleo dorsal do 

vago e no locus coeruleus no parkinsonismo idiopático (De Mattos, 1979). 

Trétiakoff, em 1919, mostrou a constância do descoramento da substância 

negra em parkinsonianos pós-encefalíticos (De Mattos, 1979). Em junho de 

1997, Polymeropoulos et al. (Polymeropoulos et al., 1997) descreveram a 

mutação da proteína alfa-sinucleína como causa de DP em algumas famílias 

de origem italiana e grega. Neste mesmo ano, em agosto, Spillantini et al. 

(Spillantini et al., 1997) demonstraram que o corpo de Lewy apresentava 

imunorreação para alfa-sinucleína, estabelecendo a importância da agregação 

proteica na DP. Apesar de serem reconhecidos desde a descrição original, os 

sintomas não motores não estavam ligados diretamente à patologia da doença, 

que se mantinha quase que restrita às células dopaminérgicas da porção 

compacta da substância negra. Braak et al. (Braak et al., 2002) desenvolveram 

o estagiamento para a DP baseados na presença de agregados de alfa-

sinucleína (corpos de Lewy neuríticos e globulares) que seguiam uma ordem 
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previsível, possibilitando a distinção de seis etapas, iniciando pelo bulbo 

olfativo e núcleo dorsal do vago (estágio 1), passando pela substância negra 

(estágio 3), até chegar ao neocórtex (estágio 5 e 6) (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Estagiamento de Braak e distribuição neuropatológica da dos 
corpúsculos de Lewy na doença de Parkinson. 

Tipos de Acometimento Estágios 
Braak da DP 

Distribuição anatômica 
dos corpúsculos de Lewy 

Predomínio de alterações no 
tronco cerebral 1 

Bulbo: Lesão do núcleo dorsal dos nervos IX/X 
núcleo motor e/ou zona reticular intermédia, 
sistema nervoso neurovegetativo entérico e 
periférico, medula espinhal, núcleo olfatório 
anterior. 

 2 

Tegmento pontino e Bulbo: alterações do estágio 
1, mais alteração do núcleo caudal da Rafe, 
núcleo reticular gigantocelular e complexo 
nuclear cerúleo-subcerúleo; acometimento do 
bulbo olfatório. 

 3 
Mesencéfalo: alterações do estágio 2, mais 
lesões do mesencéfalo, particularmente em 
substância negra pars compacta. 

Córtex transicional (Límbico) 4 

Prosencéfalo basal e mesocórtex: alterações do 
estágio 3, mais lesões do prosencéfalo. 
Envolvimento cortical restrito ao mesocórtex 
temporal (região entorinal) and alocórtex (CA2 
hipocampal) 

Cortical difuso 5 
Neocórtex: alterações do estágio 4, mais lesões 
em áreas corticais sensoriais associativas do 
neocórtex e neocórtex pré-frontal. 

 6 

Néocortex Avançado: alterações do estágio 5, 
mais lesões em áreas associativas do neocórtex, 
e áreas pré-motoras e sensoriais e motoras 
primárias. 

 

Sabe-se, hoje, que a DP é caracterizada pela degeneração progressiva 

não só do sistema dopaminérgico nigroestriatal, responsável pelos sintomas 

motores cardinais, mas também pelo envolvimento de muitas outras áreas do 

sistema nervoso central e periférico (Hornykiewicz, 2002). Estas alterações são 

associadas à disseminação de corpúsculos de Lewy intracitoplasmáticos 

causados pela deposição de alfa-sinucleína fosforilada, o principal marcador 

proteico e biológico da DP e de outras sinucleinopatias (Jellinger, 1991; 2012). 

As lesões neurodegenerativas são multifocais e afetam o sistema nervoso 

central, periférico e neurovegetativo, além de muitos outros órgãos, como as 
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glândulas suprarrenais, retina, coração, pele e plexo mioentérico (Djaldetti et 

al., 2009). As alterações bioquímicas resultam em quadros clínicos 

heterogêneos, incluindo variados sintomas não motores (Chaudhuri et al., 

2006). Existia a dúvida se os oligômeros de alfa-sinucleína teriam realmente 

papel na morte celular ou se seriam apenas um epifenômeno, mas, 

recentemente, sua toxicidade foi demonstrada in vivo (Winner et al., 2011), 

podendo os oligômeros se ligarem diretamente às membranas mitocondriais, 

ocasionando fragmentação mitocondrial e morte neuronal (Nakamura et al., 

2011). Estudos proteômicos em modelos celulares e animais sugerem que a 

disfunção mitocondrial, a agregação proteica anormal e o estresse oxidativo 

são os principais fatores contribuintes para DP (Xie et al., 2010). Ainda não 

está claro porque somente algumas células são afetadas (Dickson et al., 2008) 

e qual o papel da inflamação na neurodegeneração na DP (Lee et al., 2009). 

Embora modelos genéticos, experimentais e estudos in vitro tenham 

contribuído para os mecanismos patológicos da DP, diversas questões ainda 

não estão esclarecidas (Rothfuss et al., 2009).  

O marco da neuropatologia na DP é a considerável perda neuronal na 

substância negra pars compacta (SNc) associada à doença dos corpúsculos de 

Lewy, com perda celular nas regiões caudal e ventrolateral (98%) maior do que 

na matriz rica em calbindina (CAB), e com progressão alastrante caudo-rostral, 

látero-medial e ventro-dorsal (Damier et al., 1999; Double et al., 2010). A perda 

de terminais dopaminérgicos é somatotrópica, primeiramente detectada no 

putâmen dorsal e caudal, com posterior envolvimento do putâmen ventral e 

núcleo caudado (Damier et al., 1999). A progressão da hipofunção 

dopaminérgica estriatal (captação de dopamina no estriado) é altamente 

correlacionado com a duração da doença e é aproximadamente igual a partir 

do início dos sintomas na DP. A vulnerabilidade seletiva de neurônios nigrais 

(A9) ricos em neuromelanina e caspase-3, e pobres em enzimas glicolíticas e 

CAB, pode estar relacionada com o teor aumentado de ferro, tornando-os 

susceptíveis ao estresse oxidativo (Lv et al., 2011). A superexpressão celular 

de alfa-sinucleína aumenta significativamente os níveis de ferro intracelular 

(Zhou et al., 2001). Concentrações aumentadas de alfa-sinucleína no 

componente lipídico do pigmento sob condições oxidativas pode desencadear 
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uma cascata de eventos que levam a grandes agregados intracelulares de alfa-

sinucleína e à dispersão do pigmento protetor, levando à morte celular nigral 

(Halliday et al., 2005; Lv et al., 2011). A degeneração do sistema nigroestriatal 

causa desnervação no estriado com perda de dopamina, que pode variar de 

44% a 98% (Wills et al., 2010). 

Nos estágios iniciais da doença, a depleção de dopamina provoca um 

aumento do número de células dopaminérgicas estriatais (Porritt et al., 2000) 

que pode ser resultado de uma mudança fenotípica e não necessariamente 

neurogênese (Tande et al., 2006). Mudanças similares observadas no bulbo 

olfatório podem refletir um mecanismo compensatório (Mundiñano et al., 2011). 

Estudos recentes utilizando PET sugerem que os doentes mais jovens com DP 

têm mecanismos compensatórios mais eficientes do que os mais velhos 

(Troiano et al., 2009), enquanto estudos com ressonância magnética 

mostraram alterações volumétricas precoces na substância branca e no 

estriado (Lee et al., 2011). A perda estriatal de dopamina se correlaciona 

significativamente com a perda de neurônios dopaminérgicos (Bernheimer et 

al., 1973). A redução da tirosina hidroxilase (TH), enzima limitante da síntese 

dopaminérgica e da imunorreatividade do transportador de dopamina (DAT), 

indica a extensão da perda de neurônios dopaminérgicos e de terminais no 

estriado, demonstrando estreita correlação com duração e gravidade da 

disfunção motora (Bernheimer et al., 1973; Pavese et al., 2011). A relativa 

preservação da captação de F-DOPA no estriado anterior pode refletir um 

atraso no envolvimento patológico das projeções nigroestriatais, uma vez que a 

perda de função monoaminérgica em regiões extraestriatais é retardada e 

ocorre independentemente da disfunção nigroestriatal na DP (Pavese et al., 

2011). Entretanto, estudos recentes com SPECT indicaram que a degeneração 

de neurônios dopaminérgicos não é total, mesmo após muitos anos de doença, 

com perda mais proeminente no putâmen do que no núcleo caudado (Djaldetti 

et al., 2011). 

A ativação microglial e a perda de terminal dopaminérgico no sistema 

nigroestriatal na DP precoce sugerem que reações neuroinflamatórias 

contribuem para o processo degenerativo progressivo (Long-Smith et al., 

2009). A alfa-sinucleína tem um papel importante no início e na manutenção da 
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inflamação na DP (Alvarez-Erviti et al., 2011). Estudos morfométricos 

revelaram perda maciça de neurônios da SN com atrofia significativa das 

células restantes nos estágios finais da DP (Rudow et al., 2008). O grupo de 

neurônios dopaminérgicos A10 – a área tegmentar ventral, núcleo 

parabrachialis, e núcleo parabrachialis pigmentoso – de projeção para a matriz 

estriatal, tálamo, áreas corticais e límbicas (sistema mesocorticolímbico) 

mostram envolvimento menos grave (40-50% de perda celular) (Lv et al., 

2011). A região periretrorubral A8, que contém apenas alguns neurônios 

dopaminérgicos, mas neurônios ricos em CAB, e a substância cinzenta central 

periventricular mostram pouca ou nenhuma degeneração (Jellinger, 2012). 

Como os neurônios portadores de corpúsculos de Lewy têm uma vida útil 

estimada em cerca de 6,2 meses, a perda neuronal de 71% necessária para a 

manifestação de sintomas motores seria alcançada após, aproximadamente, 

20 anos (Greffard et al., 2006), o que está de acordo com a progressão padrão 

da doença (Riederer et al., 2007). No momento do início dos sintomas motores, 

a extensão da perda de marcadores estriatais de dopamina excede a de 

neurônios dopaminérgicos da SN. No momento do diagnóstico da DP, cerca de 

30% dos neurônios dopaminérgicos da SN e 50% a 60% de seus terminais 

axonais foram perdidos (Cheng et al., 2010). 

 

 

3.3.1 A Fisiopatologia dos circuitos 
 

A DP, atualmente, é vista como uma doença degenerativa 

multissistêmica, que acomete diferentes circuitos neuronais. Além do clássico 

acometimento do sistema nigroestriatal, sabe-se que ocorre degeneração 

neuronal precoce em regiões relacionadas ao controle motor (córtex 

frontobasal e tálamo intralaminar caudal) e nos neurônios A10 do sistema 

mesocortical (Halliday et al., 2008). 

O envolvimento de outras populações neuronais ocorre em fases mais 

avançadas da doença ou em certas apresentações clínicas, e inclui perda 

neuronal em centros colinérgicos do prosencéfalo basal e sistemas 

mesopontinos (Bohnen e Albin, 2011), sistema hipotalâmico relacionado à 
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hipocretina (Fronczek et al.; Thannickal et al., 2007) e sistemas 

serotoninérgicos pontomesencefálicos (Halliday et al., 1990). Em outras 

regiões nas quais se observam aumento da concentração dos corpúsculos de 

Lewy, há perda neuronal menos pronunciada, incluindo a amígdala (Harding et 

al., 2002), o núcleo dorsal motor do vago (Kingsbury et al., 2010), o locus 

coeruleus (Hoogendijk et al., 1995) e o neocortex (Pedersen et al., 2005). 

Além dos sintomas motores clássicos (bradicinesia, rigidez, tremor de 

repouso e instabilidade postural), doentes parkinsonianos invariavelmente 

apresentam diversos sintomas não motores, que estão associados a um 

mecanismo fisiopatológico mais amplo e que envolve acometimento do tronco 

cerebral, cortical e de regiões do sistema autônomo. Os principais subtipo 

clínicos de DP (forma rígido-acinética [RA] e forma tremor dominante [TD]) 

(Rajput et al., 2008) apresentam padrões morfológicos específicos de 

importância fisiopatológica, com envolvimento distinto de vias estriatais e 

cerebelo-tálamo-corticais (Jellinger, 2012). 

Conceitos atuais sobre a organização dos núcleos da base enfatizam a 

existência de diversos mecanismos “intrínsecos” que modulam as aferências e 

eferências, e mantêm a execução normal do movimento. Nos doentes 

parkinsonianos, este mecanismo de “filtro” encontra-se desajustado e a 

modulação neuronal é perdida. 

Novos modelos fisiopatológicos permitem uma explicação plausível para a 

origem das características acinéticas na doença de Parkinson, assim como o 

padrão de resposta ao tratamento medicamentoso e cirúrgico (Figura 1) 

(Obeso et al., 2008).  
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Figura 1 - Novo modelo proposto das conexões dos gânglios da base, 
(Jellinger et al., 2012). A enervação cortical para os gânglios da base dá-se, 
primariamente, por meio das projeções córtico-estriatais e córtico-subtalâmicas. 
As projeções primárias dos gânglios da base que retornam ao córtex originam-
se no GPi e na SNr, e passam através dos núcleos ventrais talâmicos. Vários 
circuitos internos ou horizontais controlam a excitabilidade dos gânglios da 
base, como as projeções dopaminérgicas da SNc para o striatum e outros 
núcleos da base, conexões recíprocas entre GPe e NST com o striatum. AG – 
Ácido Glutâmico, DA – dopamina, D1, D2 – Receptores dopaminérgicos, GABA 
– ácido gamaminobutírico. 
 

Nos estágios iniciais da DP, a hiperativação dos gânglios da base é 

sugerida como mecanismo compensatório ao déficit dopaminérgico no circuito 

motor estriatal (Reetz et al., 2009). O aumento na atividade neuronal estriatal, 

com diminuição da atividade D1, leva a uma diminuição na atividade na via 

direta, ao passo que a diminuição da inibição dos neurônios D2 a uma 

diminuição da atividade nas projeções estriato-palidais (GPe). Posteriormente, 

esse mecanismo de modulação sofre um desarranjo e a depleção de dopamina 

leva os núcleos da base a inibirem movimentos gerados pelo córtex, por meio 

do aumento do ganho na rede GPe-NST-GPi e da redução da atividade nas 

projeções córtico-putaminais-GPi diretas (Calabresi et al., 2009). 
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Inclusões de aSyn, alterações neuríticas e perda de neurônios 

dopaminérgicos no estriado aumentam com a progressão da DP (Takeda et al., 

2009). A característica fisiopatológica essencial da DP-RA é o aumento das 

descargas neuronais dos núcleos de saída (GPi e SNr), levando à excessiva 

inibição dos sistemas motores tálamo-corticais e do tronco encefálico (Obeso et 

al., 2008). 

Alterações nos receptores NMDA e bloqueio na transmissão 

glutamatérgica favorecem a resistência às drogas e às complicações motoras 

(Ahmed et al., 2011). A dopamina endógena livre pode induzir a 

hiperestimulação relativa dos receptores dopaminérgicos, o que pode contribuir 

para o desenvolvimento de flutuações motoras e discinesias com o tratamento 

com L-dopa. A preservação relativa da matriz estriatal e seus eferentes permite 

a restituição da transmissão dopaminérgica por substituições de L-dopa e 

manutenção da função da “alça motora”.  Como a progressão da degeneração 

e o envolvimento de sistemas não dopaminérgicos em estágios mais tardios da 

doença, ocorre perda de receptores D2 e colinérgicos muscarínicos no 

estriado. Este desacoplamento de sistemas receptores é considerado a maior 

causa do surgimento de resistência a drogas para os sintomas motores, assim 

como, de efeitos adversos relacionados à dopamina (discinesias e flutuações 

motoras) (Bagetta et al., 2010). A discinesia é fortemente relacionada à 

dosagem de L-dopa por meio da perda da despotencialização sináptica. 

Espraiamento de terminações dopaminérgicas e diminuição de DAT podem 

contribuir para o aumento da liberação e turnover de dopamina, além do 

aumento da sensibilidade dos neurônios colinérgicos estriatais à dopamina, 

predispondo a complicações motoras e discinesias induzidas por dopamina na 

medida em que a doença progride (Ding et al., 2011). Estudos recentes têm 

reiterado o papel diferencial dos mecanismos pré e pós-sinápticos, subtipos de 

receptores de dopamina, receptores glutamatérgicos ionotrópicos, 

metabotrópicos e sistemas neurotransmissores não dopaminérgicos na 

fisiopatologia das discinesias induzidas por dopamina (Ahmed et al., 2011). 

Estudos clínico-patológicos recentes mostraram que os grupos sem 

predominância de tremor apresentam uma gradação média significativamente 

maior de corpúsculos de Lewy corticais do que os demais subgrupos, além de 
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maiores depósitos de b-amiloide do que o grupo DP-TD de início precoce. 

Análises de casos, com depósitos de corpúsculos de Lewy comprovados por 

patologia, confirmaram a ligação entre início bradicinético, declínio cognitivo e 

deposição de corpúsculos de Lewy no neocórtex (Selikhova et al., 2009). 

A DP-TD mostra perda celular total menos pronunciada (média de 69%) 

na SNc. No entanto, observam-se danos no campo A8 retrorrubral, geralmente 

preservados na forma rígido-acinética da DP (Jellinger et al., 2003). Essa 

região projeta-se para a matriz do estriado dorsolateral e tálamo ventromedial, 

e influencia o efluxo estriatal via SNc e tálamo ao córtex pré-frontal (Figura 1). 

Em contraste à DP rígido-acinética, os níveis de dopamina no GPi ventral 

foram normais em doentes com tremor predominante, achado que sugere 

desequilíbrio funcional entre influências gabaérgicas e dopaminérgicas a favor 

da dopamina nas partes caudo-ventrais do GPi, o que pode contribuir para o 

tremor de repouso (Rajput et al., 2008). 

Estudos com neuroimagem funcional em doentes com tremor de repouso 

sugerem aumento da atividade do Vim e disfunção de conexões cerebelares 

(Elias et al., 2008). Estudos morfométricos demonstraram redução volumétrica 

do cerebelo em doentes parkinsonianos com tremor de repouso, sugerindo o 

envolvimento do circuito cerebelo-tálamo-cortical na sua patogênese 

(Benninger et al., 2009). Déficits nas funções cerebelares nos indivíduos com 

DP, com excitabilidade diminuída da via cerebelo-tálamo-cortical, podem estar 

envolvidos na geração da transmissão do tremor postural, ao passo que os 

tremores de repouso e postural na DP são mediados por diferentes vias 

neuronais (Ni et al., 2010). O tremor de repouso pode também resultar da 

interação patológica entre os gânglios da base, em particular, disfunção palidal, 

e o circuito cerebelo-talâmico (Helmich et al., 2011), o que tem sido 

evidenciado por estudos recentes com PET-FDG (Mure et al., 2011). Isso tem 

trazido implicações consideráveis para o tratamento estereotáctico do tremor 

(ECP do Vim) (Volkmann, 2008).  

Os dados acima sugerem que tanto a rigidez quanto o tremor são gerados 

por mecanismos dos gânglios da base a jusante, que tentam compensar a 

acinesia. A relação mais forte entre rigidez e acinesia, oposta à natureza mais 

“independente” do tremor parkinsoniano, pode indicar que rigidez e tremor 
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sejam gerados por mecanismos diferentes, com a fisiopatologia do tremor na 

DP, permanecendo ainda menos conhecida (Hallett e Deuschl, 2010). 

 

 

3.4 Diagnóstico clínico e métodos de imagem  
 

O diagnóstico da DP é, essencialmente, fundamentado em dados clínicos. 

Os exames complementares têm como maior finalidade descartar condições 

que possam confundir o quadro neurológico. Conforme critérios propostos pelo 

United Kingdom Parkinson’s Disease Society Brain Bank (Gibb e Lees, 1988), 

o diagnóstico da DP envolve três passos: i) a caracterização da síndrome 

parkinsoniana; ii) a identificação da causa do parkinsonismo e, portanto, a 

exclusão de formas secundárias decorrentes de causas específicas e de 

formas atípicas de parkinsonismo relacionadas a afecções neurodegenerativas 

da meia idade e a doenças degenerativas ou metabólicas de causa genética de 

início nas primeiras décadas de vida; iii) a confirmação do diagnóstico clínico 

com base na resposta terapêutica à levodopa e na evolução da doença 

(Brooks, 1998). 

O quadro clínico da DP é dominado pela síndrome parkinsoniana, mas, 

como veremos abaixo, diversos sintomas não motores também podem estar 

presentes, e, frequentemente, são relacionados ao envolvimento de estruturas 

fora dos circuitos dos núcleos da base. A síndrome parkinsoniana é 

caracterizada por: bradicinesia, rigidez, tremor de repouso e instabilidade 

postural. Pelo menos, dois desses componentes são necessários para 

caracterização da síndrome.  

A bradicinesia pode englobar dificuldade de sustentar movimentos 

repetidos, fatigabilidade anormal e dificuldade em realizar atos motores 

simultâneos. A repercussão da bradicinesia pode ser, frequentemente, 

observada na marcha (redução do balanço passivo dos membros superiores), 

na escrita (micrografia) e na fala (hipofonia). Um fenômeno clinicamente 

associado à bradicinesia é o freezing, ou bloqueio, que, geralmente, afeta a 

marcha (Munhoz et al., 2010). 
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A rigidez, ou hipertonia plástica, acomete, preferencialmente, a 

musculatura flexora, determinando alterações típicas da postura, com 

anteflexão do tronco e semiflexão dos membros (postura simiesca) (Munhoz et 

al., 2010).  

O tremor de repouso, exacerbando-se durante a marcha, esforço mental e 

situações de estresse emocional, frequentemente varia de quatro a seis ciclos 

por segundo, e costuma envolver preferencialmente as mãos, levando a 

alternância entre pronação e supinação, ou flexão e extensão dos dedos 

(Munhoz et al., 2010).  

A instabilidade postural é decorrente da perda de reflexos de readaptação 

postural. Esse distúrbio, que não é incomum em fases iniciais de evolução da 

DP, eventualmente evidenciando apenas alterações bruscas da direção da 

marcha, posteriormente, pode agravar-se e determinar quedas frequentes. A 

presença de instabilidade postural em fase precoce da DP é um elemento 

contra o diagnóstico da doença e sugere uma das formas de parkinsonismo 

atípico. Na DP, a síndrome parkinsoniana acomete, inicialmente, um 

hemicorpo, geralmente, iniciando-se pelo membro superior e, na evolução, 

estende-se para o outro lado. O parkinsonismo manifestado com os seus 

componentes clássicos, geralmente, não oferece maiores dificuldades para o 

diagnóstico. Desses componentes, o que leva mais ao reconhecimento é o 

tremor, presente em até 70% dos doentes na fase inicial da doença. 

Entretanto, em casos em que apenas a bradicinesia e a rigidez (síndrome 

rígido-acinética) estão presentes, a identificação da síndrome parkinsoniana é 

mais difícil.  Na DP de início precoce (quando surge antes do 40 anos de 

idade), a apresentação com a forma rígido-acinética, por vezes, associada a 

fenômenos distônicos, é mais frequente.  

Deve-se considerar que as manifestações não motoras, tais como 

hiposmia, constipação intestinal, depressão e transtorno comportamental do 

sono REM, muitas vezes, já estão presentes quando a síndrome parkinsoniana 

se instala, e a sua identificação pode ser útil como auxílio diagnóstico da DP 

(Takeda et al., 2009).  

A boa resposta às drogas de ação dopaminérgica, especialmente a 

levodopa, é um critério de suporte para o diagnóstico da DP. Entretanto, 
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doentes com outras doenças que se manifestam com parkinsonismo podem 

apresentar resposta positiva a essas drogas, ainda que inferior à observada na 

DP.  

A evolução da DP é lenta e, com o tratamento, os doentes mantêm-se 

independentes, pelo menos, nos cinco primeiros anos após a instalação das 

manifestações motoras. Portanto, diante de uma evolução desfavorável, com 

limitações motoras importantes após poucos anos do início da doença, deve-se 

rever possíveis causas de parkinsonismo secundário ou atípico (Burke et al., 

2008; Lo et al., 2009).  

Os exames de neuroimagem estrutural (TC e IRM) são de grande 

utilidade na diferenciação entre DP e as síndromes parkinsonianas de diversas 

etiologias. Os exames de neuroimagem funcional, como o PET (Pavese et al., 

2011) ou SPECT (Sommer et al., 2004), utilizando-se de marcadores de 

transportador de dopamina (DAT), podem auxiliar nesta distinção.  

Anormalidades da ecogenicidade na SN demonstráveis por 

ultrassonografia transcraniana têm sido descritas em indivíduos com DP. Mais 

de 90% dos indivíduos com DP apresentam esse tipo de anormalidade, que 

também pode ser visto em 10% dos controles (Bor-Seng-Shu et al., 2012). 

Esses métodos de imagem são particularmente importantes na diferenciação 

entre DP e tremor essencial. 

O exame do olfato, por meio de testes padronizados, é outro meio auxiliar 

no diagnóstico da DP, e está definitivamente comprovado que, no início dos 

sintomas motores, a grande maioria dos doentes apresenta hiposmia, o que 

não ocorre em doentes com parkinsonismo atípico (Silveira-Moriyama et al., 

2008). Há, ainda, perspectivas promissoras quanto à aquisição de IRM por 

meio da tratografia que, conforme estudos preliminares indicam, pode mostrar 

alterações da SN em indivíduos com DP (Vaillancourt et al., 2009). Outra 

técnica em desenvolvimento é a aferição em fluídos biológicos de marcadores 

e proteínas envolvidas na etiopatogenia da doença, como a alfa-sinucleína 

(Foulds et al., 2013).  
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3.5 Os sintomas não motores  
 

A DP é, atualmente, reconhecida como uma doença multissistêmica com 

comprometimento motor e não motor. A diversidade clínica desses sintomas 

reflete um amplo acometimento neuroquímico e anatômico que ocorre ao longo 

do curso da doença, com envolvimento não somente do sistema nigroestriatal, 

mas também áreas serotoninérgicas, noradrenérgicas e colinérgicas, 

principalmente no tronco cerebral (Djaldetti et al., 2009). Por meio de estudos 

observacionais, diversos SNM afetando o olfato, o humor, o sono e o sistema 

nervoso autônomo foram relacionados tanto ao desenvolvimento tardio como 

precoce da DP.  Senso assim, o reconhecimento desses sintomas, 

especialmente no contexto prodrômico da doença e na DP inicial, levou-se ao 

questionamento dos critérios diagnóstico da doença e, principalmente, a 

tentativa de identificação de biomarcadores e de populações sobre o risco de 

desenvolver a DP, com o objetivo de se desenvolver terapias neuroprotetoras 

(Xu et al., 2010).  

O número e a gravidade dos SNM estão associados ao tempo de doença 

do doente, embora possam surgir em qualquer estágio. A demência e a 

psicose geralmente aparecem em fases mais tardias do curso da doença, e 

outros, como as alterações do sono e alterações autonômicas, podem ser 

precoces. Nos últimos anos, tem sido dada grande importância a esses 

sintomas, que acarretam comprometimento importante na qualidade de vida 

dos doentes e dos cuidadores. A frequência dos SNM pode chegar a 96% dos 

doentes, dependo do estágio em que são avaliados (Seki et al., 2013). Dentre 

os mais comuns destacam-se a fadiga, dor, insônia, sialorreia, urgência 

urinária, noctúria, e dificuldade de concentração (Storch et al., 2013). A 

prevalência dos SNM também esteve associada com os subtipos da DP, sendo 

mais comumente encontrados em doentes com instabilidade postural e 

alteração da marcha (Seki et al., 2013). Isso sugere uma possível ligação entre 

os sistemas não dopaminérgicos, particularmente o colinérgico, envolvidos nas 

alterações da marcha e nas alterações cognitivas (Witjas et al., 2002). 
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Vários SNM podem surgir antes dos sintomas cardinais da DP e são 

denominados de sintomas pré-motores. Tais sintomas refletem as alterações 

neuropatológicas existentes anos antes do doente desenvolver a síndrome 

motora. Entre eles, o distúrbio comportamental do sono REM (DCSREM) é o 

mais associado à chance de desenvolver DP. Estudo mostrou uma chance de 

38% de desenvolver DP após 5 anos do DCSREM (Arnulf et al., 2000). Mais 

anos de seguimento estão associados à chance de 81% de desenvolver 

alguma doença degenerativa, principalmente alfa-sinucleinopatias. Essa alta 

taxa de conversão para DP tem extrema importância no desenvolvimento de 

terapias neuroprotetoras, sendo, talvez, estes doentes candidatos à terapia 

neuroprotetora futuramente (Lang et al., 2013). Estudos prospectivos em 

doentes com DCSREM que apresentam alterações na captação de dopamina 

em imagem funcional, no ultrassom transcraniano, no PET, com alterações do 

olfato e diminuição da visão de cores, podem servir para distinguir indivíduos 

com maior risco de desenvolver DP ou doença de Lewy (Sommer et al., 2004; 

Lang et al., 2013). 

A hiposmia está presente em até 85% dos indivíduos com DP, e isso 

pode ser aferido no início da doença. Indivíduos com hiposmia detectável pelo 

sniff-test apresentam cinco vezes mais chance de desenvolver DP e onze 

vezes de apresentarem corpos de Lewy na autópsia (Sommer et al., 2004; 

Silveira-Moriyama et al., 2008). A presença de hiposmia está associada à 

presença de outros SNM, como constipação, ansiedade, depressão e 

DCSREM. A constipação foi constatada em mais de 15 anos precedendo a DP, 

podendo ela ser um dos sintomas mais precoces na DP (Tolosa et al., 2007).  

A ansiedade e a depressão são relativamente comuns na DP, podendo 

ocorrer em até 30% dos doentes, inclusive nos estágios iniciais. Os distúrbios 

de humor podem inclusive anteceder o quadro motor em alguns anos. Estudos 

mostram que, geralmente, os distúrbios do humor antecedem por poucos anos 

o diagnóstico da DP, e a presença deles pode estar relacionada a uma chance 

duas vezes maior de desenvolver DP nos próximos 5 anos (Wolters e Braak, 

2006; Tolosa et al., 2007; Jarcho et al., 2012). O próprio doente com DP tem a 

tendência de ter um perfil mais ansioso que a população em geral (Lang et al., 

2013). 



38 

	  

As alterações cognitivas são frequentes na DP, e estudos mostram que o 

comprometimento cognitivo não necessariamente está relacionado aos 

estágios mais tardios da doença (Marinus et al., 2002). Caracteristicamente, 

inicialmente, ocorre déficit de atenção, disfunção executiva e deficiências da 

fluência verbal e visuoespacial, o que se relaciona a alterações nos circuitos 

dopaminérgicos frontais subcorticais e corticais posteriores. A prevalência de 

comprometimento cognitivo leve na DP de-novo (antes de iniciar o tratamento) 

varia de 19 a 36% (Tolosa et al., 2007). Alterações amnésticas também são 

frequentes, e a depressão é maior nos grupos com alteração cognitiva. Os 

fatores preditores de demência na DP são a idade avançada, alteração da 

fluência semântica e visuoespacial no início da doença (Wills et al., 2010). 

Após 5 anos de evolução, 50% dos doentes são diagnosticados com 

comprometimento cognitivo leve (Witjas et al., 2002).  

Alterações relacionadas ao sono e à sonolência excessiva diurna são 

problemas comuns na DP, relacionadas à doença em si, ao sono entrecortado, 

às drogas dopaminérgicas, entre outros. Indivíduos em uso de drogas 

dopaminérgicas classicamente apresentam maior sonolência quando 

comparados a parkinsonianos virgens de tratamento, porém estudos 

mostraram que a própria doença é fator de risco para sonolência excessiva 

(Arnulf et al., 2000). Conforme discutido previamente, a presença de DCSREM 

está relacionada ao desenvolvimento de declínio cognitivo (Storch et al., 2013). 

Distúrbios compulsivos, como apostas compulsivas, compras, 

hipersexualidade e hiperfagia, são encontrados em 14% dos indivíduos com 

DP, estando fortemente associados ao uso de agentes dopaminérgicos (Evans 

et al., 2009). Outros fatores também estão associados, como história familiar 

de compulsão, início da doença em adulto jovem e distúrbios cognitivos 

associados (Evans et al., 2009). Distúrbios compulsivos também foram 

associados à depressão e à sua magnitude (Daniele et al., 2003; Evans et al., 

2009). 

A disautonomia pode acompanhar os indivíduos com DP desde o início da 

doença e são mais comuns quando comparados aos controles (Storch et al., 

2013). Sialorreia, urgência urinária, noctúria, sudorese excessiva e constipação 

são frequentes, acometendo 40-60% dos doentes. A hipotensão postural 



39 

	  

costuma surgir com o curso da doença, e, comumente, está associada à menor 

qualidade de vida (Witjas et al., 2002; Chaudhuri et al., 2006; Zibetti et al., 

2007; Storch et al., 2013). 

 

 

3.5.1 A dor na doença de Parkinson 
 

Diversos estudos epidemiológicos demonstraram que a dor afeta entre 40 

a 85% dos indivíduos com DP, dependendo da faixa etária e do 

comprometimento funcional (Beiske et al., 2009; Broen et al., 2012), e está 

associada a uma redução significativa da qualidade de vida destes doentes 

quando comparada aos doentes sem dor (Quittenbaum e Grahn, 2004). O 

mecanismo exato da dor não é bem compreendido, mas estudos recentes 

consideram que ela não é somente secundária a alterações relacionadas ao 

quadro motor na DP (Chudler e Dong, 1995; Spielberger et al., 2011). É bem 

conhecido que o status motor (bradicinesia, rigidez, distonia) pode causar ou 

agravar a dor nestes doentes (Beiske et al., 2009). O status motor pode ser 

controlado por meio de alterações nas medicações dopaminérgicas ou da 

estimulação cerebral profunda. Entretanto, uma boa parte dos doentes 

permanece com dor mesmo após os ajustes das medicações e da melhora 

motora. Evidências crescentes sugerem que alterações patológicas fora dos 

locais dopaminérgicos no SNC possam estar relacionadas às alterações não 

motoras, em particular, a dor; sendo assim, muitos SNM não respondem ao 

tratamento dopaminérgico.   

Estudos mostram que a dor está presente em todas as fases da doença. 

Nos estágios iniciais, a dor foi tida como o pior SNM (Chaudhuri et al., 2010). A 

dor na DP tende a afetar mais o lado que, inicialmente, era mais acometido 

pelos sintomas motores (Perrotta et al., 2011).  

A dor e sua associação com o início da DP, assim como a presença de 

outras etiologias para a dor, foi classificada de acordo com Nègres-Pagès et al. 

em dor relacionada à DP e dor não relacionada à DP (dor associada a outra 

causa não relacionada à DP) (Nègre-Pagès et al., 2008b). A dor relacionada à 

DP é subdividida em dor diretamente relacionada (quando a DP é a causa da 
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dor) ou indiretamente relacionada (quando a DP agrava uma dor pré-existente). 

A dor diretamente relacionada à DP deve ser suspeitada quando ela é pior no 

lado mais afetado pelo parkinsonismo, ou quando há uma relação temporal 

entre o início da dor e a DP. Em alguns casos, sabe-se que a dor pode 

preceder anos o aparecimento dos sintomas motores, frequentemente no lado 

mais acometido, posteriormente, pela bradicinesia, sendo comum nas regiões 

lombares e no ombro (Lozano et al., 2002; Ford, 2010; Cury et al., 2014). 

Exemplo de dor relacionada à DP inclui a dor associada a flutuações motores 

(relacionada à distonia ao levantar ou à discinesia de pico de dose) e ao 

“wearing-off” (perda progressiva da duração do efeito da levodopa com a 

progressão da doença, comumente visto pela manhã ou em períodos 

noturnos). A intensidade da dor também pode flutuar ao longo do dia, mas sem 

correlacionar com os sintomas motores, como em casos da dor neuropática 

(central ou periférica), visceral e dores musculares, assim como em doentes 

com a síndrome das pernas inquietas (Tinazzi et al., 2006). Tais oscilações 

podem estar relacionadas a flutuações da dopamina em áreas não motoras do 

SNC e podem ser aliviadas com a reposição de dopamina, mesmo sem 

considerar alterações nos sintomas motores (Tinazzi et al., 2006; Lim et al., 

2008).  

A dor na DP é classificada de acordo com cinco categorias: 

musculoesquelética, radicular, distônica, central e secundária à acatisia (Ford, 

1998) (Quadro 2). As mais comumente encontradas são a musculoesquelética 

e a distônica (Ford, 2009). A dor central é comumente descrita como uma 

sensação difusa de queimação, não relacionada com lesão do sistema nervoso 

periférico. A dor central pode envolver diferentes partes do corpo e está 

frequentemente associada a alterações autonômicas (Ford, 1998). Estudo 

norueguês mostrou que, entre os doentes com dor, 70% apresentavam dor 

musculoesquelética, 40% dor distônica, 20% radicular e 10% dor central 

(Beiske et al., 2009). 

 

 



41 

	  

Quadro 2 – Descrição dos tipos de dor relacionados à doença de Parkinson 

Tipo de dor Características 

Musculoesquelética 

Referida, muitas vezes, como câimbras, rigidez, dor nas 
articulações e nos músculos que pode ser melhorada por meio 
de exercício, fisioterapia ou tratamento dopaminérgico, sem a 
presença de movimentos distônicos. Ela pode secundária à 
falta de mobilidade dos membros e das articulações afetadas, 
além de causar deformidade da postura.  

Distônica 

Dor associada com movimentos distônicos (por exemplo, 
movimento sustendado de contração forte, levando a posturas 
anormais e deformidades) que, geralmente, ocorre durante o 
"off" (por exemplo, distonia matinal), e é melhorada pelo 
tratamento dopaminérgico.  

Radicular Tipo de dor que pode ser atribuída a lesões de raízes ou nervo 
periférico. 

Central 

Dor geralmente descrita como uma sensação de queimação, 
não relacionada à lesão do sistema nervoso periférico. Pode 
acometer diferentes partes do corpo (região facial, abdominal 
e genital) e está frequentemente associada a alterações do 
sistema nervoso autônomo, com diferentes sensações 
viscerais, variando com o status dopaminérgico. 

Acatisía 

Sensação de desconforto subjetivo, com inquietação e 
necessidade de se movimentar. Pode flutuar com os efeitos 
medicamentosos e, eventualmente, melhorar com 
medicamentos dopaminérgicos.  

 
 
3.5.2 O papel dos gânglios da base na nocicepção e na dor 

 

Duas vias dopaminérgicas principais são bem reconhecidas. A via 

nigroestriatal dopaminérgica projeta-se da substância negra para o estriado 

dorsal, incluindo o globo pálido, o putâmen e o caudado. Esta via, que está 

comprometida na DP, tem uma função bem estabelecida na integração e no 

controle motor-sensorial (Berger et al., 1991). A via mesocorticolímbica é 

composta por neurônios que se projetam da área tegmentar ventral no 

mesencéfalo para áreas subcorticais, como o núcleo accumbens, o tálamo e a 

amígdala (Le Moal and Simon, 1991; Sánchez-González et al., 2005). 

Diferentes projeções da área tegmentar ventral também inervam estruturas 

corticais, como a área motora, o córtex pré-frontal e o cíngulo anterior (Simon 

et al., 1979; Schultz, 1998). Novas vias dopaminérgicas vêm sendo descritas, 
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como projeções da medula espinhal (lâmina II) para o globo pálido (Russmann 

et al., 2003). Como consequência, há uma sobreposição entre estruturas 

cerebrais inervadas pelo sistema dopaminérgico e regiões envolvidas no 

processamento da dor, de tal forma que alterações da dopamina nessas áreas 

poderiam levar a alterações motoras e sensitivas (Saadé et al., 1996; Saadé et 

al., 1997; Chudler, 1998; Porro et al., 1999; Tashev et al., 2001; Braz et al., 

2005). O sistema dopaminérgico e o nociceptivo são mostrados na Figura 2, 

incluindo vias descendentes facilitatórias e inibitórias da dor. Tais informações 

têm relevância clínica e ilustram o porquê a suplementação com dopamina 

pode agir exclusivamente na sensibilidade, independentemente de afetar o 

quadro motor. A administração de dopamina melhora os sintomas motores e 

altera limiares sensitivos, mas esses efeitos estão fracamente correlacionados, 

como será discutido adiante. 
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Figura 2 - Vias dopaminérgicas e não dopaminérgicas envolvidas no sistema 
nociceptivo (Cury et al., 2015, submitted). Vias dopaminérgicas (azul) incluem 
projeções dopaminérgicas nigroestriatais a partir do zona compacta da 
substância negra a estruturas estriatais dorsais, o globo pálido, putâmen e 
núcleo caudado; e a via dopaminérgica mesocorticolímbica, que é composta de 
neurônios que se projetam a partir da área do tegmento ventral do mesencéfalo 
para estruturas subcorticais, como o núcleo accumbens, tálamo, amígdala, e 
as estruturas corticais, tais como o córtex motor, pré-frontal e o cingulado 
anterior. O núcleo hipotalâmico A11 envia projeções inibitórias para a área de 
transmissão nociceptiva na medula espinal. Vias moduladoras dor rostrocaudal 
(vermelho, verde e laranja) incluem projeções corticais e subcorticais ao tronco 
cerebral (vermelho) [PAG, locus coeruleus e bulbo rostral ventromedial], e 
noradrenérgicas (verde) e serotoninérgicas (laranja) à medula espinhal. Há 
uma sobreposição substancial entre as regiões encefálicas dopaminérgicas e 
aquelas comumente implicadas no processamento da dor. Abreviaturas: mc = 
córtex motor; mPFC = córtex medial pré-frontal; acc = giro do cíngulo anterior; t 
= tálamo; gp = globo pálido; sn = substância negra; amy = amígdala; vta = área 
do tegmento ventral; hy = núcleos hipotalâmicos; cn = núcleo caudado; p = 
putâmen; ic = córtex insular; nac = núcleo accumbens; A11 = núcleos 
hipotalâmicos; pag = substância cinzenta periaquedutal; lc = lócus ceruleus; 
RVM = bulbo rostral ventromedial; DA = dopamina, NA = noradrenalina, 5-HT = 
serotonina, gânglios DRG = gânglio da raiz dorsal, PN = neurônio de projeção. 
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A organização funcional dos gânglios da base é caracterizada por 

diversas estruturas anatômicas interconectadas, além de vários circuitos 

paralelos (Draganski et al., 2008). Aferências sensoriais atingem áreas em 

comum nos gânglios da base (Chudler et al., 1995; Márkus et al., 2008) que 

servem como um importante ponto de integração e de respostas 

comportamentais a estímulos internos e externos (Márkus et al., 2008). Os 

gânglios da base também recebem aferências de estruturas corticais e do 

tálamo (Haber e Calzavara, 2009). Como esta informação é processada ainda 

é desconhecido, mas os circuitos dos gânglios da base estão em uma posição 

única para relacionar e integrar informações corticais, e aumentar a velocidade 

e a acurácia do processamento de tarefas (Leyden e Kleinig; Prodoehl et al., 

2008; Borsook et al., 2010). As vias nociceptivas que atingem os gânglios da 

base derivam de duas fontes principais: (1) vias aferentes do sistema 

nociceptivo espino-gânglios da base e espino-talâmico-gânglios da base, e (2) 

vias corticais e subcorticais que contribuem para a alça gânglios da base-

tálamo-córtex (Baev, 1995). As regiões corticais envolvidas no feedback 

dessas alças desempenham papel importante na modulação e no 

processamento da dor. Tais áreas incluem o lobo frontal, parietal, ínsula e 

hipocampo (Borsook et al., 2010). Diversas linhas de pesquisa propondo 

neuromodulação dessas áreas vêm sendo estudadas para o alívio da dor e 

mudança do limiar de dor (Picarelli et al., 2010; Mylius et al., 2012). 

É bem estabelecido que opioides endógenos participam na modulação 

dos sistemas nociceptivos (Zubieta et al., 2001; Fields, 2007) e estudos 

recentes mostraram que a dopamina é um importante modulador central da 

percepção dolorosa (Fields, 2007; Leknes e Tracey, 2008; Baliki et al., 2010). 

Enquanto há diversas evidências sobre o papel da dopamina na medula 

espinhal na nocicepção (Jensen e Smith, 1982; Jensen e Yaksh, 1984; 

Fleetwood-Walker et al., 1988; Liu et al., 1992), diversos estudos vêm 

demonstrando que a dopamina supraespinhal tem papel crucial no controle da 

dor (Ben-Sreti et al., 1983; Altier and Stewart, 1998; Magnusson and Fisher, 

2000) (Figura 2). A liberação estriatal de dopamina correlaciona-se 

positivamente com alterações sensitivas e afetivas após estímulos dolorosos 

tônicos em indivíduos saudáveis (Scott et al., 2006; Wood et al., 2007).  
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3.5.3 Processamento central da dor 
 

Por algum tempo, postulou-se que a dor na DP seria “musculogênica”, 

secundária a contrações musculares prolongadas, rigidez e posturas anormais 

(Snider et al., 1976; Goetz et al., 1986). Entretanto, esse modelo é simplista e 

não consegue explicar diferentes síndromes dolorosas na DP. Primeiro, há 

doentes que apresentam rigidez importante, mas não têm dor. Goetz e 

colaboradores reportaram que a gravidade da DP não diferia entre doentes 

com ou sem dor (Goetz et al., 1986). Segundo, a dor pode preceder os 

sintomas motores em uma proporção significativa dos doentes (Lozano et al., 

2002). Terceiro, há diversos relatos de doentes que fizerem palidotomia e que, 

mesmo após importante melhora motora, mantinham o mesma intensidade da 

dor (Honey et al., 1999). Sendo assim, a dor na DP não pode ser totalmente 

explicada pela intensidade dos sintomas motores, como rigidez, tremor e 

distonia (Chudler e Dong, 1995; Ford, 2010). As avaliações quantitativas da 

sensibilidade e exames de neuroimagem mostraram limiares de dor reduzidos 

e ativação cortical anormal na DP (Djaldetti et al., 2004; Gerdelat-Mas et al., 

2007b; Mylius et al., 2009). Quando comparados com indivíduos saudáveis, o 

reflexo de flexão nociceptiva (RFN), o limiar de dor elétrica (LDE), o limiar de 

dor ao frio (LDF) e o limiar de dor ao calor (LDC) foram menores em indivíduos 

com DP (Spanagel et al., 1992; Chudler, 1998; Mylius et al., 2009), sugerindo 

uma disfunção central do sistema modulatório da dor na DP. A dopamina e a 

estimulação encefálica profunda alteram a percepção da dor, aumentando os 

limiares de detecção de dor e a retirada da dopamina resulta na ativação 

generalizada do córtex sensorial em resposta a estímulos dolorosos, alterando 

o processamento de informações sensoriais na DP (Battista e Wolff, 1973; 

Gerdelat-Mas et al., 2007b). Um modelo original foi proposto recentemente 

para explicar a dor central primária na DP (Juri et al., 2010). Ele propõe que a 

depleção da dopamina levaria a uma amplificação intraestriatal da aferências 

sensoriais, a partir de projeções córtico-estriatais. Coerente com este modelo, a 

amplitude dos potenciais evocados por laser (PEL) foram maiores em 

indivíduos com DP com dor central primária do que nos doentes sem dor ou 

nos controles (Schestatsky et al., 2007). Esta diferença foi observada durante a 
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condição “off”, enquanto que a amplitude do PEL voltou aos valores normais 

durante o período “on”, sustentando a ideia da modulação dopaminérgica no 

processamento da dor central na DP. Este modelo pode ser estendido para 

explicar a ocorrência de outras síndromes dolorosas na DP, além de dor 

central. 

 

 

3.5.4 Os efeitos da dopamina sobre a sensibilidade e a dor na doença de 
 Parkinson 
 

Os indivíduos com DP que apresentam dor podem ter os limiares de dor 

menores quando comparados aos que não apresentam dor (Djaldetti et al., 

2004). A administração de levodopa aumentaria este limiar nesses doentes, 

sem apresentar qualquer efeito sobre os limiares de sensibilidade em 

indivíduos saudáveis, sugerindo um provável efeito analgésico central da 

dopamina (Brefel-Courbon et al., 2005). Séries de estudos que utilizaram o 

teste quantitativo de sensibilidade (TQS) avaliaram os efeitos da levodopa 

sobre os limiares sensitivos em doentes sob o uso da medicação (“on-

medicação”) e várias horas após a suspensão da medicação (“off-medicação”). 

O limiar de dor ao frio (LDF) esteve significativamente reduzido nos indivíduos 

com DP em off-medicação quando comparados com indivíduos saudáveis. A 

administração de levodopa aumenta o LDC (Brefel-Courbon et al., 2005) e os 

limiares de dor mecânica (Marques et al., 2013), assim como o limiar de dor ao 

quente (LDQ) e de tolerância à dor ao quente (Slaoui et al., 2007). O limiar do 

RIII (que também avalia limiar de dor) também foi significativamente menor em 

indivíduos com DP quando estavam em "off" medicação, e aumentaram após a 

administração de levodopa (Gerdelat-Mas et al., 2007b). Os estudos que 

relacionam os efeitos da dopamina sobre a sensibilidade e a dor em indivíduos 

com DP estão relacionados no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Descrição dos estudos sobre os efeitos da dopamina sobre a dor e 
limiares sensitivos em indivíduos com doença de Parkinson e controles. 
SC = sensação de calor; LDQ = limiar de detecção do quente; LDF = limiar de detecção de frio; 
LDoC = limiar de dor ao calor; LDoF = o limiar de dor ao frio;  EVA = escala visual analógica. 

 N Desenho do estudo Avaliação da 
sensibilidade Principais resultados 

Djaldetti et al., 
2004 36 

Grupo 1: 36  doentes com 
DP sem flutuação motora 
Grupo 2: 15   doentes com 
DP com  flutuação motora 
Grupo-controle: 28 
indivíduos saudáveis  
Avaliação: Off-medicação.  
Grupo 2: On-medicação e 
Off-medicação 

Limiares táteis 
com filamentos de 
von Frey SC; 
LDoC 

Limiares táteis e SC não diferiram entre os 
grupos de s e controles. LDC foi menor nos  
doentes com DP que tinham dor em 
comparação àqueles que não 
apresentavam. 

Brefel-
Courbon et 
al., 2005 

09 

Grupo: 36  doentes com 
DP sem dor  
Grupo-controle : 09  
indivíduos saudáveis 
Avaliação: On-medicação 
e Off-medicação 

A estimulação 
térmica em água 
fria 
PET-scan 

Na condição de off, o limiar de dor em 9 
doentes com DP foi significativamente menor 
do que em 9 controles. A administração de 
levodopa aumentou significativamente o 
limiar de dor nos doentes com DP, mas não 
nos controles. Durante a condição off, houve 
um aumento significativo na ativação 
induzida por dor na insula direita, córtex pré-
frontal e córtex cingulado anterior esquerdo 
nos  doentes com DP comparado ao grupo-
controle. A levodopa reduziu 
significativamente a ativação nessas áreas. 

Slaoui et al., 
2007 20 

Grupo: 20 doentes com 
DP  
Grupo-controle: Nenhum 
Avaliação: On-medicação 
e Off-medicação 

Limiar de 
tolerância ao calor 
LDoC; LDoF 

A levodopa aumentou o  LDC, LDF e o limiar 
de tolerância ao calor nos  doentes com DP 

Gardelat-Mas 
et al., 2007 13 

Grupo: 13  doentes com 
DP sem dor 
Grupo-controle: 10   
indivíduos saudáveis 
Avaliação: On-medicação 
e Off-medicação 

Reflexo de flexão 
nociceptivo (RIII) 

O limiar do RIII foi menor nos  doentes com 
DP do que em indivíduos saudáveis na 
condição off-medicação. A levodopa 
aumentou significativamente o limiar RIII nos  
doentes com DP. 

Lim et al., 
2008 50 

Grupo 1: 12   doentes com 
DP sem flutuação motora 
ou discinesia 
Grupo 2: 15  doentes com 
DP com flutuação motora 
Grupo 3: 23  doentes com 
DP com discinesia 
Grupo-controle: 20 
indivíduos saudáveis 

LDoF e limiar de 
tolerância ao frio 
 

LDoF e limiar de tolerância ao frio foram 
maiores no grupo-controle. Após a 
administração de levodopa, os  doentes com 
discinesia exibiram um grande aumento no  
LDF e na tolerância, que estava ausentes no 
grupo 1. Não houve diferença significativa 
nos valores referentes à sensibilidade à dor 
entre os  doentes com flutuação e do grupo 1 
ou 3. Tal achado sugere que a discinesia e a 
dor podem compartilhar mecanismos 
fisiopatológicos comuns na PD. 

Nolano et al., 
2008 18 

Grupo: 18  doentes com 
DP sem dor 
Grupo-controle: 30  
indivíduos saudáveis 
Avaliação: On-medicação 

Limiar tátil  
Percepção da dor 
mecânica 
LDQ; LDF; LDoC; 
LDoF 
 

Os  doentes com DP apresentaram um 
aumento significativo no limiar tátil e térmico, 
e uma redução na percepção da dor 
mecânica. 

Dellapina et 
al., 2010 25 

Grupo 1: 13  doentes com 
DP sem dor Grupo 2: 12  
doentes com DP com dor 
Grupo-controle: Nenhum 
Avaliação:  On-medicação 
(após apomorfina) 
Placebo controlado 

Reflexo de flexão 
nociceptivo (RIII) 

A apomorfina não alterou o limiar da dor em 
comparação ao placebo, assim como ele 
não influenciou o padrão de ativação 
cerebral. 

Nandhagopal 
et al., 2010  

Grupo: 12  doentes com 
DP sem dor 
Grupo-controle: 13 
indivíduos saudáveis  
Avaliação: On-medicação 
e Off-medicação  

EVA; LDC 
Não houve diferença na EVA e no LDC entre  
doentes com DP (off vs on) e o grupo-
controle. 
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O papel da dopamina sobre a modulação da dor no SNC também foi 

estudado por meio da neuroimagem funcional. Na condição off-medicação, foi 

observado importante aumento de áreas corticais relacionadas à dor, como a 

região insular, o córtex pré-frontal e cíngulo anterior, quando comparados ao 

grupo-controle. A levodopa reduziu a ativação dessas áreas (Brefel-Courbon et 

al., 2005). 

Estudo com potencial evocado mostrou diminuição da amplitude N2P2 

bilateralmente em doentes com “hemiparkinsonismo” quando comparados a 

controles (Tinazzi et al., 2008). Doentes sem tratamento medicamentoso prévio 

apresentaram diminuição da amplitude N2P2 somente no lado mais afetado pela 

doença. A administração de levodopa a indivíduos com DP mas sem dor não 

alterou a amplitude N2P2. 

Poucos estudos avaliaram os efeitos de outras medicações 

antiparkinsonianas sobre a sensibilidade no Parkinson. A apomorfina, um 

agonista dopaminérgico, não alterou de forma subjetiva e objetiva limiares de 

dor em indivíduos com DP comparados com o grupo placebo (Dellapina et al., 

2011), levantando a possibilidade de que outros neurotransmissores do 

sistema monoaminérgico, e não o dopaminérgico, poderiam estar envolvidos 

na modulação da dor. Curiosamente, a injeção de apomorfina intraventricular 

ou intraestriatal em ratos levou a uma diminuição da dor evocada, seja por 

estimulação térmica seja por formalina, enquanto que a injeção da haloperidol, 

um antagonista dopaminérgico, levou a um aumento da nocicepção 

(Magnusson e Fisher, 2000). O mesmo padrão de redução na resposta 

dolorosa foi observado após a microinjeção de agonista dopaminérgico D2 no 

estriado, o quinpirole, e aumento da resposta com antagonista, a eticlopidra. O 

uso de agonistas e antagonistas D1 não mostrou tais respostas (Lin et al., 

1981; Magnusson e Fisher, 2000). Tais observações sugerem que a 

estimulação de receptores D2 no estriado pode reduzir a dor aguda ou tônica. 
É bem conhecido que a degeneração neural na DP também afete 

sistemas não dopaminérgicos, incluindo o noradrenérgico, serotoninérgico, 

colinérgico e peptidérgico, o que pode contribuir para as alterações sensitivas 

desses doentes (Jellinger, 1991). Estudos que correlacionaram a dor com os 

níveis dos neurotransmissores na DP mostraram que os doentes que 
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apresentavam dor tinham menor nível dos metabólitos monoaminérgicos no 

líquor que doentes sem dor (Kilts, 2003). A serotonina e a noradrenalina estão 

envolvidas na modulação central da dor por meio das vias descendentes 

(Fava, 2003) (Figura 2). Além disso, indivíduos com DP que apresentam dor 

estão mais propensos a desenvolver depressão que indivíduos sem dor. 

Alteração do humor é um sintoma não motor bastante prevalente na DP, 

conforme discutido acima, e, sabidamente, está associado à integridade do 

sistema serotoninérgico e noradrenérgico (Ehrt et al., 2009).  De fato, a 

duloxetina, um inibidor seletivo da recaptação da serotonina e noradrenalina, 

esteve relacionada à melhora da dor central nos indivíduos com DP (Djaldetti et 

al., 2007). Em modelos animais com dor neuropática, a ativação de 

adrenorreceptores α2-noradrenérgicos no estriado reduziu a dor, enquanto que 

a ativação de receptores n-methyl-d-aspartato levou à analgesia (Tassorelli et 

al., 2007; Pertovaara and Wei, 2008). Tem sido sugerido que a degeneração 

da via noradrenérgica descendente na DP poderia também afetar o sistema 

descendente inibitório, contribuindo para a hiperalgesia desses doentes (Conte 

et al., 2013).  

Em resumo, os diversos estudos apresentados sugerem que o doente 

com DP apresentam alterações sensoriais com comprometimento da detecção 

dos estímulos sensitivos e nos limiares sensitivos de dor, que são relacionados 

ao processamento central da dor e são modulados após a administração de 

dopamina, independentemente da resposta motora. 

 

 

3.6 Terapia medicamentosa e os seus limites 
 

Durante anos, a decisão do melhor momento e quais medicações deveriam 

ser iniciadas e mantidas no tratamento da DP inicial foi bastante debatido. 

Alguns autores preconizavam que o início precoce do tratamento traria melhora 

funcional desde os primeiros estágios (Markham e Diamond, 1981), enquanto 

outros preferiam postergar este início com o intuito de reduzir complicações 

motoras futuras (Fahn e Bressman, 1984). Com o desenvolvimento de novos 

medicamentos seguros, eficazes, bem tolerados e com um possível efeito 



50 

	  

neuroprotetor, ainda em estudo, hoje, é quase consenso que o tratamento 

medicamentoso deve ser iniciado assim que o diagnóstico da doença é feito a 

fim de também melhorar a qualidade de vida dos doentes (Schapira e Obeso, 

2006). Trabalhos recentes sobre os efeitos da rasagilina apoiam esta visão 

(Parkinson Study Group, 2004), sugerindo que o tratamento precoce está 

associado a um possível efeito neuroprotetor a longo prazo quando comparado 

com o tratamento tardio. Também é possível que a introdução precoce de 

agentes sintomáticos preserve os mecanismos compensatórios dos núcleos da 

base, que não poderiam ser recuperados, uma vez perdidos. Estudo com a 

levodopa também mostrou que doentes portadores de DP inicial tiveram 

benefício sintomático mesmo após 2 semanas da sua suspensão do 

medicamento, quando comparado com controles, sugerindo que o tratamento 

precoce previna ou retarde a descompensação clínica, o que tem permitido o 

início da levodopa logo no início do tratamento, mesmo que ainda não haja 

perda funcional (Schapira e Obeso, 2006). 

A escolha da medicação a ser utilizada no início do tratamento deve 

depender de diversos fatores, dentre os quais incluem fatores como o nível de 

prejuízo funcional do doente, o perfil de efeitos colaterais, a resposta à 

medicação, a posologia, a idade, a atividade exercida pelo indivíduo e os 

efeitos colaterais a longo prazo (Connolly e Lang, 2014). 

A idade avançada, bem como a presença de disfunção cognitiva devem 

sugerir início de levodopa como primeira opção por menor risco de 

desenvolverem efeitos colaterais neuropsiquiátricos. Em doentes com 

comprometimento grave pela doença, a levodopa também deve ser 

considerada a primeira opção, embora em doentes jovens o risco de 

complicações motoras deva ser considerado e possa ser tentado agonistas 

dopaminérgicos (Olanow et al., 2009). Em doentes mais jovens, o início do 

tratamento com agentes que promovam menos complicações motoras, tais 

como agonistas dopaminérgicos e inibidores da MAO-B, isolados ou 

combinados, são preferíveis, acrescentando a levodopa quando o controle 

motor não puder mais ser obtido ou em doentes com comprometimento 

cognitivo (Schapira e Obeso, 2006). 
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Alguns indivíduos portadores da DP podem não responder ao tratamento 

com levodopa, mas é necessário avaliar cuidadosamente caso a caso antes 

desta conclusão. Primeiro, porque altas doses de levodopa, chegando até 

1000-1500 mg por vários dias ou semanas, podem ser necessárias para a 

resposta, principalmente quando tremor é o sintoma predominante ou quando 

as alterações clínicas são discretas. Caso seja esta a conclusão, deve-se 

levantar a hipótese de parkinsonismo atípico, como a atrofia de múltiplos 

sistemas ou a paralisia supranuclear progressiva. Doentes que não respondem 

à levodopa, provavelmente, não responderão também a outros agentes 

dopaminérgicos (Rascol et al., 2000). 

Outros indivíduos apresentam resposta clínica insuficiente à levodopa ou 

aos agonistas dopaminérgicos, devendo-se, inicialmente, proceder com o 

aumento de dose. No caso dos agonistas, a dose deve ser elevada enquanto 

não houver efeitos colaterais, tais como sonolência, alterações 

neuropsiquiátricas ou impulsividade, associando levodopa caso ainda haja 

comprometimento funcional. Em doentes usando monoterapia com levodopa, a 

dose também deve ser aumentada na medida necessária, lembrando sempre 

que o aumento se relaciona com maior incidência de complicações motoras 

(Tarsy, 2012; Connolly e Lang, 2014). 

Flutuações motoras são determinadas por redução da duração do efeito 

da levodopa a menos de 4 horas, levando à perda do efeito no final da dose. 

No início do tratamento, este efeito, geralmente, é longo, mas, com o tempo, 

tende a aproximar-se da meia-vida da droga, e, antes da próxima dose, o 

doente sente piora da função motora (Voelker, 2006). O tratamento dependerá 

da gravidade do fenômeno e da presença de discinesias, podendo se 

assemelhar ao manejo da resposta subótima à levodopa e inclui aumento ou 

fracionamento da dose. A levodopa de liberação controlada pode ser eficaz 

principalmente em flutuações noturnas e, embora possa ser útil em alguns 

doentes também durante o dia, pode agravar discinesias e tem absorção 

variável. Adicionar agonistas dopaminérgicos pode reduzir o período “off” em 

uma a duas horas por dia (Olanow et al., 1994), além de permitir redução da 

dose da levodopa, diminuindo, assim, o risco de discinesias. Não há evidências 

que suportem o uso de múltiplos agonistas dopaminérgicos simultaneamente. 
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Adicionar inibidores da COMT pode reduzir o período em “"off" em cerca de 

uma hora em doentes com flutuações motoras, mas podem induzir início ou 

agravamento de discinesias (Kurth et al., 1997). Estão disponíveis o 

entacapone e o tolcapone, sendo que o primeiro é menos potente e deve ser a 

primeira opção tentada pela potencial hepatotoxicidade do segundo. Inibidores 

da MAO-B também podem ser usados. Os estudos PRESTO e LARGO 

mostram que a rasagilina pode reduzir o tempo de "off" em 1,2 horas. A 

selegilina também pode reduzir o período de "off" em até 1,6 horas (Waters et 

al., 2004), mas outro estudo (Ondo et al., 2007) mostrou efeito similar ao 

placebo. Redução ou redistribuição da proteína dietética pode ajudar a 

melhorar a absorção e disponibilidade cerebral da levodopa, já que 

aminoácidos competem com esta medicação reduzindo sua disponibilidade. 

Pode-se priorizar a ingestão proteica à noite na tentativa de melhorar a 

resposta motora diurna (Pincus e Barry, 1987) ou, pelo menos, evitar ingestão 

concomitante de alimentos e medicação, observando o intervalo mínimo de 

uma hora entre estes. Injeções subcutâneas de apomorfina são úteis para 

resgate de períodos de "off" graves, tendo seu efeito iniciado em 3,5 a 12,5 

minutos e duração de, aproximadamente, uma hora. O estado "on" induzido por 

apomorfina é semelhante ao efeito de pico da levodopa, mas pode ser 

necessário utilizar um antiemético como domperidona pelo risco de náuseas 

(Campbell et al., 2014). A apomorfina, geralmente, é reservada aos casos de 

"off" graves, nos quais outras alternativas já foram esgotadas.  

Flutuações motoras podem se associar a um aumento na latência do 

efeito da levodopa ou, até mesmo, à ausência de efeito da dose. Estes 

fenômenos, geralmente, resultam da absorção ou do transporte inadequado de 

levodopa ao cérebro de doentes que são completamente dependentes da 

disponibilidade periférica de levodopa, decorrentes de doses insuficientes, 

alentecimento do trânsito gastrointestinal ou competição com aminoácidos no 

processo de absorção no intestino delgado. O aumento da dose pode melhorar 

a disponibilidade cerebral de levodopa, embora estes doentes tenham, 

geralmente, doença avançada e janela terapêutica estreita, fazendo com que a 

dose suficiente para induzir resposta motora induza, também, discinesias 

(Connolly e Lang, 2014). Duodopa, uma formulação em gel de levodopa, é 
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utilizada para infusão intraintestinal contínua e pode reduzir o tempo em "off" e 

discinesias (Othman e Dutta; Zibetti et al., 2014). 

Episódios de "off" imprevisíveis são definidos pela conversão repentina do 

estado de "on" ao estado de "off", que ocorre subitamente. As bases deste 

fenômeno não são conhecidas e aparentemente estes períodos de "off" não 

tem relação com a concentração plasmática de levodopa ou com os horários 

de sua administração. O tratamento é semelhante ao já descrito para 

flutuações motoras, embora, muitas vezes, a reposta é insatisfatória (Schapira 

e Obeso, 2006). 

Discinesias de pico de dose ocorrem no momento em que há máxima ação 

da levodopa e pico de concentração plasmática, e, geralmente, se desenvolvem 

em doentes com flutuações motoras. Parecem se relacionar aos padrões 

anormais de disparo dos neurônios dos núcleos da base que se desenvolvem 

em resposta à estimulação pulsátil do receptor de dopamina desnervado. 

Inicialmente, as discinesias não trazem problemas ao doente e podem ser 

manejadas por pequenas reduções na dose de levodopa. Em casos mais 

avançados, no entanto, estas reduções podem levar ao controle motor 

inadequado. Se o doente estiver em monoterapia com levodopa, a introdução de 

agonistas dopaminérgicos pode permitir a redução daquela medicação sem 

perda ou, até mesmo, com melhora do efeito antiparkinsoniano, e são 

particularmente úteis em formas distônicas de discinesia. Inibidores da COMT e 

da MAO-B, geralmente, não são úteis, já que tendem a aumentar discinesias, 

mas, em casos leves, podem permitir a redução de levodopa. Formulações de 

liberação controlada de levodopa devem ser evitadas por ter ação prolongada e 

poderem promover picos de discinesia prolongados. Com o avançar da doença, 

as discinesias podem se tornar incapacitantes e a janela terapêutica estreita, de 

forma que a redução, mesmo que pequena da dose de levodopa, pode levar o 

doente a apresentar períodos de “on” insatisfatórios. Deste modo, doentes 

alternam entre períodos de “off” com grave comprometimento motor e “on” com 

discinesias incapacitantes. Estes doentes, geralmente, são de difícil manejo 

clínico e o procedimento cirúrgico deve ser considerado. Antagonistas de 

receptor de NMDA, tais como amantadina, podem reduzir discinesias em 

portadores de DP (Giladi et al., 2001), mas a dose necessária para este efeito, 
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geralmente de 300 mg/dia, pode se associar a efeitos adversos cognitivos, além 

de apresentar benefício por tempo limitado. Neurolépticos atípicos também 

podem reduzir discinesias, sendo a clozapina a mais estudada (Schaeffer et al., 

2014). O levetiracetam, um fármaco antiepiléptico, reduz discinesias em modelos 

experimentais, mas os resultados de alguns estudos open-label têm sido 

variados (Zesiewicz et al., 2005), com melhora em alguns doentes, mas piora do 

parkinsonismo e das discinesias em outros, além da intolerância por sonolência. 

O tratamento cirúrgico deve ser considerado em doentes com resposta 

insatisfatória ou intolerância às opções, especialmente a amantadina, que é a 

única medicação com efeitos comprovados e não piora do parkinsonismo. Atuar 

na prevenção do desenvolvimento das discinesias deve ser o primeiro passo. 

A discinesia bifásica é outra forma de discinesia induzida por levodopa em 

que os movimentos acontecem no início e no final do ciclo de resposta ao 

medicamento, mas não em seu pico. Geralmente são movimentos rítmicos e 

estereotipados envolvendo, principalmente, os membros inferiores, 

frequentemente, associados à distonia dolorosa e ao parkinsonismo em outras 

partes do corpo. Tendem a ser transitórias, durando segundos a minutos, mais 

problemáticas quando o doente está entrando em “off” e podem se confundir com 

discinesias de pico de dose. Sua causa é desconhecida, mas, aparentemente, se 

relacionam com níveis subótimos de concentrações estriatais de dopamina, já que 

desaparecem com estas altas ou baixas. Podem ser de difícil tratamento, mas, ao 

contrário das discinesias de pico de dose, podem responder a doses mais altas ou 

mais frequentes de levodopa, embora esta estratégia possa falhar a longo prazo 

ou se associar a discinesias de pico de dose. Agonistas dopaminérgicos não são 

úteis e a levodopa de liberação controlada pode piorar estas discinesias por 

manter níveis subótimos de levodopa por mais tempo, assim como inibidores da 

COMT. Infusão de apomorfina pode ajudar temporariamente, e, novamente, o 

tratamento cirúrgico deva ser considerado em casos refratários (Krack et al., 2003; 

Floden et al.; Mestre et al., 2014). 

Distonia pode ocorrer como efeito colateral da medicação ou como 

característica do parkinsonismo não tratado. Distonia dolorosa dos dedos do pé 

costuma ser característica em períodos de “off” e ocorrem, comumente, antes da 

primeira dose matinal de levodopa, podendo responder à levodopa de liberação 
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controlada antes de dormir ou patch de rotigotina, este com valor ainda a ser 

definitivamente determinado. A distonia também pode ser manifestação de 

discinesia bifásica, devendo ser manejada como descrito acima ou, ainda, 

manifestação da discinesia de pico de dose, também com manejo similar ao já 

descrito. Sua prevenção deve ser efetuada como das outras formas de discinesia. 

Caso o tratamento não tenha bons resultados, o doente deve ser considerado como 

candidato à cirurgia (Rodriguez-Oroz et al., 2005). 

 

 

3.7 Seleção dos doentes candidatos ao procedimento cirúrgico 
 

Vários fatores devem ser considerados para a indicação de um doente com 

DP à cirurgia de estimulação cerebral profunda. Fatores intrínsecos, como idade e 

presença de comorbidades, devem ser considerados. Fatores neuropsicológicos e 

neuropsiquiátricos também precisam ser avaliados, tanto do ponto de vista pré-

operatório quanto do potencial de novas complicações após a cirurgia. Alguns 

aspectos do seguimento da DP precisam ser considerados, incluindo a indicação 

para o acometimento motor específico (ex.: tremor, bradicinesia, instabilidade da 

marcha), tratamentos prévios, e benefícios da terapêutica atual. 
Os sintomas parkinsonianos que podem apresentar melhora com a 

estimulação do núcleo subtalâmico são os relacionados aos períodos de “off” 

(acinesia, rigidez, tremor), distonias de “off” e discinesias de "on" (Obeso et al., 

2000). A seleção de doentes é baseada tanto no comprometimento motor, 

mensurado por meio da UPDRS parte III, que avalia o comprometimento 

funcional do doente, como no grau de melhora motora após a administração de 

dopamina.  

A graduação da escala UPDRS motora é a classificação mais comumente 

utilizada tanto na prática clínica quanto em trabalhos científicos. Os escores 

médios em "off" são, geralmente, maiores que 50/108 (Obeso et al., 2001), 

entre 40-50/108 (Simuni et al., 2002) e, mais raramente, entre 30-40/108 

(Tronnier et al., 1997). Os escores médios em "on" são, geralmente, abaixo de 

20/108 (Welter et al., 2002), entre 20-30/108 (Obeso et al., 2001) e, raramente, 

maiores que 30/108 (Kumar et al., 1998). 
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A percentagem média de melhora no UPDRS III durante os testes com 

levodopa variam de 40 a 70% nos estudos supracitados. Como a resposta à 

levodopa é o principal fator preditivo de resultado favorável após a estimulação 

do NST (Welter et al., 2002), estima-se que o benefício será maior naqueles 

doentes com um alto escore em "off" e baixo em "on". Doentes com alto grau 

de dependência para atividades de vida diária, com alto escore em "on" e que 

já expressam sinais de resistência à levodopa, provavelmente, não irão obter 

melhora significativa do status funcional.  

Nem todos os indivíduos com DP apresentam tremor significativo e, 

portanto, na maioria das séries de doentes operados, tanto no NST quanto no 

GPi, os escores médios para tremor são relativamente baixos e o principal 

responsável pela debilidade é a bradicinesia (Obeso et al., 2001). Por outro 

lado, em doentes selecionados, o tremor parkinsoniano pode representar o 

principal sintoma (forma com dominância de tremor - DP-TD). Em uma série de 

doentes com presença de tremor debilitante (item 20 do UPDRS, tremor de 

repouso, ≥ 2/4 em, pelo menos, um dos membros), a estimulação do NST 

melhorou a gravidade do tremor em 80% (Krack et al., 1997). Por essa razão, a 

presença de tremor parkinsoniano grave também pode ser considerada como 

critérios maior para a indicação de estimulação no NST. 

De forma geral, a gravidade das complicações motoras relacionadas à 

levodopa não prediz melhora no UPDRS após a cirurgia (Welter et al., 2002). A 

duração das discinesias em média correspondem a 25-50% do dia, o que leva 

em menor ou maior grau o comprometimento funcional. A quantidade de doentes 

que sofrem com distonia em "off" diminui drasticamente com a cirurgia. Em um 

estudo de seguimento por longo prazo, a porcentagem de doentes com distonia 

em "off" caiu de 71% antes da cirurgia para 19% em um ano e 33% no 

seguimento de cinco anos (Krack et al., 2003). A distonia de "off" foi quantificada 

em um estudo único com doentes selecionados com distonia grave (Krack  et al., 

1998). Neste estudo, a gravidade da distonia de "off" melhorou em 90%, com 

melhora de 66% da dor relacionada. A presença de distonia debilitante ou 

dolorosa, dessa forma, também deve ser um critério considerado na seleção 

para a estimulação do NST. 
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A seleção de doentes é individualizada de acordo com o status 

sociocultural, relações interpessoais, expectativas de funcionalidade e chances 

de retorno às atividades laborativas. De forma geral, a seleção é baseada na 

persistência de comprometimento funcional relacionado aos sintomas motores 

restritos ao período de "off" ou às discinesias do "on" apesar do tratamento 

clínico otimizado. O comprometimento funcional pode mostrar-se com uma 

pontuação global elevada no período de "off" na avaliação motora objetiva 

(UPDRS ≥ 30/108), geralmente confirmada por dados de história pregressa. 

Em doentes específicos que não preencham esses critérios, alterações 

motoras específicas que sabidamente sejam responsivas à estimulação, 

relacionadas diretamente à DP ou ao seu tratamento, e que apresentem 

impacto significativo na qualidade de vida, podem também justificar o 

tratamento cirúrgico.  

 

Recomendações gerais para seleção dos doentes 
 

-   Doentes devem ter diagnóstico estabelecido de DP. Incluem-se 

doentes com acinesia, rigidez, tremor, distonia dolorosa e 

discinesias nos quais não se consegue controle adequado com 

melhor tratamento medicamentoso. Somente incluem-se doentes 

com DP sem manifestações atípicas. Com exceção do tremor, a 

sintomatologia deve ser responsiva à levodopa e o UPDRS deve ser 

realizado pré e pós o teste com a levodopa.  

-   Não há limite de idade. Doentes jovens possuem maior chance de 

terem benefício.  

-  Considera-se a presença de comorbidades e expectativa de vida. 

Excluem-se doentes com comorbidades: (1) cardiovascular não 

controlada; (2) oncológicas de mau prognóstico; (3) 

cerebrovasculares; e (4) infecções ativas. 

-  Excluem-se doentes com parkinsonismo plus. Excluem-se doentes 

com predomínio de sintomas axiais (marcha, instabilidade postural, 

bloqueio). 
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 -  O tempo do início dos sintomas deve ser, no mínimo, 5 anos. 

Exceções podem ser consideradas no caso de tremores 

incapacitantes não responsivos ao tratamento medicamentoso. 

-   Excluem-se doentes com significativa atrofia cerebral, doença 

microangiopática significativa e/ou outras lesões estruturais 

significativas no exame de imagem. 

-   Deve-se realizar avaliação cognitiva incluindo uma avaliação 

neuropsicológica: doentes com déficits cognitivos importantes e/ou 

demência devem ser excluídos. 

-  Deve-se realizar rastreamento psiquiátrico. Doentes com depressão 

maior e/ou história de doença psiquiátrica significativa no passado 

devem realizar avaliação psiquiátrica. Doentes devem ter seu 

quadro psiquiátrico controlado antes da cirurgia. 

 

Teste com sobrecarga de Levodopa 
 

A relação positiva entre a boa resposta no teste com levodopa é ainda 

mais pronunciada dos casos de estimulação do NST se comparado ao GPi 

(Krack et al., 1998). No entanto, não há estudos específicos suficientes que 

mostrem resultados em doentes com má resposta ao teste. Em raros relatos, 

alguns sinais (exceto o tremor) tidos como não responsivos à levodopa 

apresentaram melhora significativa com a estimulação do NST (abertura ocular 

e apraxia) (Visser-Vandewalle et al., 2003). Casos de parkinsonismo atípico 

são pouco responsivos à levodopa e apresentam resultados insatisfatórios com 

a estimulação do NST, reforçando a necessidade da positividade do teste para 

a indicação cirúrgica. 

Responsividade à levodopa é, geralmente, definida como uma redução ≥ 

35%-50% no UPDRS III após a administração de dose efetiva da droga em 

comparação com o estado livre de medicação (Welter et al., 2002). No entanto, 

não há homogeneidade quando se trata da escolha da dose considerada 

“efetiva” de levodopa. Alguns trabalhos utilizam doses que variam de 50 mg 

(Vesper et al., 2002) ou 1,5 vezes a dose matutina equivalente de medicação 

(Thobois et al., 2002) até 200 mg de levodopa (Vingerhoets, 2002). 
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De forma alternativa, a apomorfina, um agonista dopaminérgico não 

seletivo, pode ser empregada para determinar a responsividade à dopamina e 

espera-se melhora de, pelo menos, 33% a 50% no UPDRS III (Lopiano et al., 

2002). 

Os melhores resultados com a cirurgia são observados nos doentes com 

as menores pontuações na UPDRS III pré-operatória com o uso da levodopa, 

especialmente ao se avaliar os sintomas axiais, como marcha e instabilidade 

postural (Welter et al., 2002). Alguns doentes com resposta motora 

indeterminada devido à intolerância à levodopa também podem ser 

considerados para cirurgia de estimulação encefálica profunda. 

 

 

3.8 Efeitos da ECP do núcleo subtalâmico sobre os sintomas motores  
 
O núcleo subtalâmico, descrito originalmente por Luys (1865), é uma 

“estrutura biconvexa cercada por densos feixes de fibras mielinizadas” (Hamani 

et al., 2004, nossa tradução) consolidando a ideia de um núcleo bem delimitado, 

com dimensões aproximadas em humanos de 3×5×12 mm (Yelnik and 

Percheron, 1979). Os neurônios de projeção do NST são glutamatérgicos, 

excitatórios e emitem axônios amplamente ramificados para a substância negra 

e o GPi, seguido pelo globo pálido externo (GPe) e o núcleo pedúnculo-pontino 

tegmentar (PPN) (Hammond et al., 1983).  

Embora haja heterogeneidade significativa nos resultados entre os 

estudos, em média os doentes melhoraram cerca de 50% acima da linha de 

base nas pontuações motores da UPDRS em "off". Há, também, uma redução 

convincente nas discinesias, períodos "off" diários e dose equivalente de 

levodopa (Fasano et al., 2012). Na comparação dos efeitos da cirurgia nas 

funções motoras com a resposta pré-operatória à levodopa, as proporções da 

maior parte dos estudos ficaram próximas de 1, confirmando que a expectativa 

do resultado aproxima-se da resposta pré-operatória à levodopa (Krack et al., 

2003). A variabilidade nos resultados relatados é, provavelmente, multifatorial e 

pode ser explicada por diferenças na seleção de doentes, duração do período 

de seguimento relatado, assim como diferenças nas escalas de avaliação 
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utilizadas (para discinesias e períodos "off" diários) (Voon et al., 2008). No 

entanto, diferenças nos resultados nas avaliações pré-operatórias podem variar 

dependendo do modo e das doses regulares de levodopa que tenham sido 

utilizadas. Há pouca evidência que sugira que a variabilidade intercentros nos 

resultados dos estudos possa ser devida a vieses de publicação. Como tal, é 

razoável considerar a literatura publicada sobre resultados do procedimento de 

ECP como refletindo a verdadeiro espectro do prognóstico clínico em centros 

de especialidades (Kleiner-Fisman et al., 2006). 

Comparando-se o estado off-medicação (off-med) no pré-operatório com 

o estado pós-operatório on-estimulação/off-medicação (on-stim/off-med), a 

melhora média nas pontuações de atividades de vida diária entre os estudos foi 

50% após a cirurgia. Enquanto que a qualidade de vida global melhorou 

moderadamente com estimulação crônica do núcleo subtalâmico nos poucos 

estudos disponíveis para análise, o exame de subitens revelou que a melhora 

não foi uniforme em todas as dimensões estudadas, mas foi primariamente 

associada com os aspectos físicos do funcionamento. Os aspectos sociais e 

cognitivos não melhoraram de forma satisfatória, enfatizando o fato de que a 

disfunção cognitiva na DP é um sintoma resistente ao tratamento e tem um 

impacto importante na qualidade de vida, e deve ser mais bem avaliado em 

estudos prospectivos (Kleiner-Fisman et al., 2006). 

Fatores preditivos de sucesso do tratamento com estimulação cerebral 

foram pesquisados com o uso de técnicas de metarregressão. As 

características demográficas básicas dos doentes estudados foram 

razoavelmente semelhantes entre os centros, embora a duração da doença e o 

desempenho nos testes de levodopa tenham sido variáveis. A variabilidade em 

como o teste de levodopa foi realizado em diferentes centros limita 

especulações em relação aos resultados. Apesar desta limitação, a resposta 

pré-operatória à levodopa foi preditiva de melhora média nas pontuações 

motores e de atividades de vida diária após a cirurgia. Este achado de estudo é 

consistente com relatos de resultados individuais em várias publicações 

(Pahwa et al., 2003). Como tal, embora esteja claro que a relação entre a 

resposta pré-operatória à levodopa e o prognóstico cirúrgico exista, a 

magnitude real pode não ser evidente. Em geral, admite-se que os resultados 
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do tratamento operatório são comparáveis com o estado de melhor resposta à 

medicação (Lozano e Mahant, 2004). No entanto, a vantagem da estimulação 

sobre a terapia clínica é que, após a cirurgia, as necessidades dopaminérgicas 

diminuem, com o benefício adicional de diminuição ou eliminação das 

flutuações, discinesias e outras complicações medicamentosas. 

 

 

3.8.1 Eventos adversos da ECP 
 

A estimulação crônica do núcleo subtalâmico pode associar-se a efeitos 

adversos clinicamente significantes. A incidência cumulativa global de efeitos 

adversos diretamente relacionados com o procedimento cirúrgico foi de 11%, 

mas é altamente variável entre os estudos. A mortalidade associada com a 

cirurgia é baixa, e, geralmente, deve-se à embolia pulmonar no pós-operatório 

(Valldeoriola et al., 2002). Um estudo (Krack et al., 2003) relatou três óbitos que 

ocorreram vários meses a anos após a cirurgia sem qualquer relação com o 

procedimento. Apesar da incidência relativamente baixa de óbitos pelo 

procedimento, o risco da cirurgia tem de ser cuidadosamente pesado no caso 

de uma condição não mortal, como é a doença de Parkinson. 

Hemorragia intracraniana ocorreu em 3,9% dos doentes e estava dentro 

da variação normal de complicações devido a procedimentos estereotáxicos 

funcionais (Alkhani e Lozano, 2001). A proporção de sequelas graves parece 

ser consideravelmente menor quando comparada à soma total das 

complicações hemorrágicas. Uma fonte adicional de morbidade cirúrgica foi 

infecção, com uma incidência que variou de 1,6 a 7%, e que não excedeu a 

taxa de infecções em procedimentos cirúrgicos semelhantes, como colocação 

de shunts, que têm uma taxa de infecção de 2% a 15% (Djindjian, 1993). Os 

eletródios de estimulação e o gerador de pulsos foram também causa de 

morbidade. A recolocação de partes da aparelhagem ocorreu em 4,4% dos 

doentes. Isto incluiu mal funcionamento do aparelho, infecção e migração dos 

eletródios (Valldeoriola et al., 2002). 

Os efeitos colaterais da estimulação resultam, principalmente, da difusão 

de corrente para estruturas anatômicas vizinhas, e foram reportados em 28% 



62 

	  

dos doentes, sendo transitórios e modificáveis. Em geral, estes efeitos 

adversos (disartria, diplopia e parestesias) podem ser previstos no 

intraoperatório e podem ser evitados pela otimização da colocação dos 

eletródios. Em alguns doentes, há uma janela estreita entre o limiar de 

resposta terapêutica e o aparecimento de efeitos adversos, e isso necessita ser 

cuidadosamente balanceado  (Weaver et al., 2009). 

Estados confusionais, em geral, transitórios durante a cirurgia são 

frequentes comum (15,6%) e melhoram na maior parte dos casos. Embora os 

doentes com demência subjacente não sejam geralmente considerados 

candidatos à cirurgia, há pouca evidência que comprove que o procedimento/a 

estimulação seja responsável por declínio cognitivo significativo, diferente da 

progressão natural da doença. Pode-se haver disfunção executiva e diminuição 

da fluência verbal após cirurgia, sem significância clínica clara (Iansek et al., 

2002). Estes achados foram confirmados em vários estudos neuropsicológicos 

em doentes com DP após estimulação crônica do núcleo subtalâmico que não 

possuíam alterações cognitivas significativas no pré-operatório (Witjas et al.; 

Zibetti et al., 2007; Fasano et al., 2010). Este efeito foi particularmente 

observado em doentes com idade mais avançada (Weaver et al., 2009). 

 

 

3.9 Efeitos da ECP do núcleo subtalâmico sobre os sintomas não 
 motores  
 

Cognição  
 
Estudos sobre os efeitos crônicos da ECP-NST sobre a cognição 

mostraram um declínio na fluência verbal e semântica pós-operatória (Ardouin 

et al., 1999; Daniele et al., 2003), que foi detectado poucos meses após a 

cirurgia e aumentou gradualmente após a cirurgia (avaliado até 8 anos após a 

cirurgia) (Fasano et al., 2010). Além disso, a ECP-NST esteve relacionada a 

um leve, mas significativo, declínio da memória episódica, função executiva e 

raciocínio abstrato (Fasano et al., 2010). Uma crítica a estes estudos é que é 

sabido que a cognição pode deteriorar a longo prazo na doença, o que não 

permite, categoricamente, afirmar se os efeitos são secundários à evolução 
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natural da doença ou à estimulação por si. Quando se compara o grupo ECP-

NST aos doentes apenas em uso de tratamento medicamentoso, a única 

variável que, de fato, é comprometida a longo prazo é a fluência verbal (Castelli 

et al., 2010). A ECP-NST poderia romper alguns circuitos dos gânglios da base 

em conexão à região frontal subcortical, levando à disfunções executivas, e ao 

córtex temporal, culminando em redução da fluência verbal (Schroeder et al., 

2003). Finalmente, a redução das medicações dopaminérgicas no pós-

operatório poderia afetar a performance dos doentes com DP nas avaliações 

cognitivas, pois a oferta de dopamina para outras vias, além da nigroestriatal, 

estaria comprometida (Gotham et al., 1988). No geral, as alterações cognitivas 

pós ECP-NST são discretas e não parecem alterar a qualidade de vida dos 

doentes, embora a investigação da presença de distúrbios cognitivos pré-

operatório ainda se faz obrigatória, e deva ser levada sempre em consideração 

ao se propor a cirurgia (York et al., 2008).  

 

Alterações Psiquiátricas 
 
Alterações pós-operatórias relacionadas ao humor (depressão e 

ansiedade) podem ocorrer após o implante da ECP-NST, seja agudamente e 

de forma transitória, seja cronicamente e de forma persistente (Romito et al., 

2002). Doentes com estimulação do NST podem melhorar (Daniele et al., 

2003), manter-se estáveis (Fasano et al., 2010), ou mesmo piorarem da 

depressão após a cirurgia (Temel et al., 2006). A melhora da depressão pós-

operatória pode estar relacionada à melhora motora e à influência da 

estimulação em circuitos límbicos. Tentativas de suicídio também foram 

descritas após a cirurgia (Soulas et al., 2008), chegando a 0,9% em estudo 

retrospectivo (Voon et al., 2008). O risco de depressão pós-operatória pode 

estar relacionado a uma diminuição rápida das medicações dopaminérgicas, ou 

mesmo estimulação das vias serotoninérgicas ascendentes (Temel et al., 

2009), possivelmente por neurônios dos gânglios da base e do núcleo dorsal 

da rafe. 
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Disfunção autonômica 
 
Embora as alterações do sistema nervoso autônomo sejam comuns na 

DP, poucos estudos revelaram a prevalência de hipotensão ortostática, 

disfunção vesical (urgência, incontinência), hiper-hidrose e disfunção erétil 

nesses doentes (Herzog et al., 2008; Trachani et al., 2010; Halim et al., 2011). 

Após a ECP-NST, uma melhora da disautonomia foi observada em alguns 

doentes, podendo ser secundária à redução da medicação dopaminérgica 

(como sugerida pelas alterações vesicais), ou pela melhora motora (principal 

responsável pela sudorese excessiva secundária às discinesias). Houve 

melhora de 66,7% da hiper-hidrose após a cirurgia em um estudo retrospectivo 

(Trachani et al., 2010). Um efeito direto da estimulação sobre áreas 

autonômicas encefálicas poderia explicar a melhora nos sintomas urinários, 

com melhora da integração nos gânglios da base das vias aferentes 

autonômicas e, subsequentemente, modulação da atividade do lobo frontal e 

cíngulo anterior (Finazzi-Agrò et al., 2003; Herzog et al., 2008). 

A ECP-NST parece ter pouco efeito sobre os sintomas autonômicos 

cardiovasculares. A estimulação poderia estar relacionada a uma maior 

vasoconstrição periférica e sensibilidade do barorreflexo, levando à 

estabilização da pressão arterial e, consequentemente, à melhora da 

hipotensão arterial (Stemper et al., 2006). 

 

Alterações do sono 
 
A ECP-NST bilateral está relacionada à melhora do sono na 

polissonografia, à distonia noturna e no início da manhã, e à melhora da 

sonolência excessiva diurna (Iranzo et al., 2002). O número de horas dormidas 

aumentam e o número de despertares noturnos diminuem em on-stim. Não há 

relação entre a melhora do sono e a melhora motora (Iranzo et al., 2002; Lyons 

and Pahwa, 2006). Uma melhora subjetiva da qualidade do sono também foi 

reportada (Chahine et al., 2011). Estudo com dois anos de seguimento mostrou 

que o aumento do número de horas dormidas esteve relacionado à melhora da 

bradicinesia (Lyons e Pahwa, 2006). A melhora da sonolência diurna e da 
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noctúria também está relacionada à melhora da qualidade do sono. Não houve 

melhora do distúrbio do sono REM ou dos movimentos periódicos das pernas 

(Iranzo et al., 2002). Alguns estudos mostraram melhora da síndrome das 

pernas inquietas, embora outro mostrou que ela pode surgir após a cirurgia, 

possivelmente pela redução da medicação dopaminérgica (Monaca et al., 

2004; Chahine et al., 2011).  

 

Dor e sensibilidade 
 
Estudos mostram que a ECP-NST pode produzir um alivio da dor em até 

80% dos doentes com DP, especialmente durante o período "off" (Tolosa et al., 

2007; Kim et al., 2008). Entretanto, uma correlação direta entre a melhora da 

dor e a melhora motora após a ECP não foi evidenciada (Wolz et al., 2012; 

Marques et al., 2013). Por outro lado, a cirurgia (ECP) tem um claro efeito 

sobre os limiares sensitivos. Diversos estudos avaliaram os efeitos da ECP-

NST sobre a sensibilidade nos doentes com DP utilizando o teste de 

sensibilidade quantitativo, que avalia os limiares de detecção sensitivos e 

dolorosos. A ECP aumenta o limiar de dor ao quente (LDQ) e reduz a atividade 

cerebral no córtex somatossensitivo após estímulo doloroso, enquanto não tem 

efeito em doentes sem dor (Dellapina et al., 2012). A ECP-NST modula, 

principalmente, os limiares das fibras finas sensitivas (Ciampi de Andrade et al., 

2012), e pode aumentar o limiar de dor e tolerância mecânicas (Marques et al., 

2013). O Quadro 4 resume os principais estudos sobre a influência da 

estimulação cerebral profunda sobre a dor e limiares sensitivos na DP. 

Há evidências de que a ECP possa produzir diferentes efeitos 

analgésicos dependendo da síndrome dolorosa descrita nos doentes com DP. 

Kim et al. mostraram que a dor distônica apresentou melhor resposta à ECP-

NST (100%), seguida da dor central (54%), musculoesquelética (27%), e dor 

radicular (17%) (Kim et al., 2008). Poucos estudos longitudinais avaliaram os 

efeitos da ECP-NST sobre a dor. Um estudo mostrou nenhuma incidência de 

dor “nova” após 12 meses de cirurgia (Loher et al., 2002). Outro grupo mostrou 

que 5 doentes desenvolveram dor após a cirurgia, em um grupo de 16 doentes 
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operados, após um seguimento de 6 meses (Oshima et al., 2012). A síndrome 

dolorosa “nova” descrita era musculoesquelética. 

Acredita-se que a ECP-NST module os gânglios da base e as áreas 

corticais relacionadas à integração sensitiva. Isto poderia explicar a importante 

melhora da dor central nos doentes com DP (Trost et al., 2006; Kim et al., 

2008). A ECP poderia, indiretamente, ativar o córtex somatossensitivo, 

melhorando a discriminação sensitiva.  

Além dos efeitos sobre as vias sensitivas discriminatórias, a ECP também 

pode influenciar a dimensão afetiva relacionada à dor. Por meio da parte 

afetiva do NST, a ECP poderia influenciar o núcleo accumbens, o qual está 

envolvido no comportamento emotivo e motivacional, e que também se 

relaciona ao processamento central da dor. Assim, a ECP-NST poderia 

influenciar a percepção da dor nos doentes com DP, alterando o seu aspecto 

emocional (Le Jeune et al., 2010).  

Os efeitos da estimulação cerebral em outros núcleos, como o globo 

pálido e o tálamo, foram menos estudados. A estimulação crônica unilateral do 

GPi foi relacionada à melhora da distonia em "off" contralateral em 100% dos 

casos, e de 74% nos casos de dor associada (Loher et al., 2002). ECP do GPi 

bilateral mostrou melhora da distonia (86%), dor (90%), câimbras (90%) e 

disestesia (88%). Procedimentos ablativos ainda são frequentes para o 

tratamento da DP. Laitinen et al. reportaram melhora de 50% da dor após a 

palidotomia unilateral (Laitinen et al., 1992). Baron et al. mostraram que 10 

doentes entre 12 com dor tiveram alívio após a cirurgia ablativa (Baron et al., 

1996).  
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Quadro 4 - Descrição dos estudos sobre os efeitos da estimulação cerebral 
profunda sobre a dor e limiares sensitivos em indivíduos com doença de 
Parkinson e controles.  
UPDRS-III = Unified Parkinson’s Disease Rating Score; SC = sensação de calor; LDV = Limiar 
de detecção vibratório; LDM = Limiar de detecção mecânico; LDoM = Limiar de detecção de 
dor mecânica; LTDM = Limiar de tolerância à dor mecânica; LDQ = limiar de detecção do 
quente; LDF = limiar de detecção de frio; LDC = limiar de dor ao calor; LTDQ = Limiar de 
tolerância à dor ao quente; LDoF = o limiar de dor ao frio; EVA = escala visual analógica; SNM 
= sintomas não motores; NR = não reportado; NP = estudo não prospectivo. 
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4  MÉTODOS 

 

 

4.1  Tipo de estudo 
 

O presente estudo é parte de um estudo observacional longitudinal que 

envolve indivíduos com diagnóstico de doença de Parkinson idiopática em 

estágios intermediários da doença tratados com implante de sistema de 

estimulação elétrica crônica e bilateral no núcleo subtalâmico. A análise do 

sintomas motores e não motores, com foco na dor, foi realizada de forma 

sistematizada na semana anterior ao procedimento cirúrgico e 01 ano após o 

procedimento, com visitas frequentes dos doentes conforme a necessidade de 

ajuste medicamentoso e dos parâmetros da estimulação feitas por neurologista 

com experiência na área. Um especialista em dor "cego" para os sintomas 

motores, os resultados pós-operatórios e o status da ECP ("on" ou "off") 

realizou a avaliação dos sintomas não motores, incluindo a dor e a qualidade 

de vida. Os indivíduos saudáveis foram controles da avaliação quantitativa de 

sensibilidade (por meio do teste quantitativo de sensibilidade) e realizaram 

duas avaliações com intervalo de 01 ano. 

 

 

4.2 Local 
 

O atendimento, acompanhamento clínico dos doentes e a coleta de dados 

foram realizados no Ambulatório de Neurocirurgia Funcional do Instituto de 

Psiquiatria do HC-FMUSP e no Ambulatório de Distúrbios do Movimento do 

HC-FMUSP. Os procedimentos cirúrgicos foram desempenhados no Centro 

Cirúrgico da Divisão de Neurocirurgia Funcional do Instituto de Psiquiatria do 

HC-FMUSP. Os testes de limiares de sensibilidade foram realizados no 

Laboratório de Análise Quantitativa de Sensibilidade no Instituto Central do HC-

FMUSP. Os testes neuropsicológicos e escalas de clínicas foram executados 

no Serviço de Neuropsicologia do Instituto de Psiquiatria e no Serviço de 



72 

	  

Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), Instituto de Psiquiatria do HC-

FMUSP.  
 

 

4.3 Período do estudo 
 

Os procedimentos cirúrgicos deste estudo foram executados no período 

de janeiro de 2011 a dezembro de 2013. A avaliação prospectiva foi realizada 1 

ano após as cirurgias. 

 
 
4.4 Ética 
 

Os procedimentos realizados neste estudo tiveram a aprovação do 

conselho de Departamento de Neurologia e da Comissão de Ética em 

Pesquisa (CePesq) do HC-FMUSP (no 0105/10) (Apêndice A). Todos os 

doentes forneceram o consentimento escrito para entrar no estudo após 

compreenderem as informações contidas nos termos oficiais de cada 

instituição de acordo com a legislação vigente no Brasil para as pesquisas em 

seres humanos (Resolução CONEP 196/96).  

 

 

4.5 Casuística  
 

Foram selecionados 44 doentes para participar do estudo. Três indivíduos 

não participaram: um doente faleceu antes da cirurgia após infarto agudo do 

miocárdio e dois não consentiram a participação no estudo, sendo a casuística 

deste estudo composta de 41 doentes com diagnóstico de doença de 

Parkinson idiopática de acordo com o banco de cérebro de Londres (UK 

Parkinson’s Disease Society Brain Bank) (Daniel and Lees, 1993) em estágios 

intermediários da doença (Hohen & Yahr ≥ 2), incluídos, sequencialmente, 

conforme os critérios de inclusão e exclusão relacionados abaixo. Foram 

selecionados 30 indivíduos saudáveis e avaliados no mesmo período. 
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Avaliação demográfica 
 
A média das idades dos 41 doentes com DP foi 60 ± 10,4 anos, sendo 14 

do sexo feminino, e a média das idades dos 30 voluntários saudáveis foi 57 ± 

8,5 anos (p>0,2), sendo 19 do sexo feminino.  

A Tabela 1 mostra os dados demográficos concernentes aos doentes 

descritos e o Gráfico 1 mostra a distribuição desses por faixa etária. 

 

Tabela 1 - Descrição dos dados demográficos quanto ao gênero, à idade, à 
escolaridade e à renda familiar 

 Valores 
Gênero (n/%) 
  Masculino 
  Feminino 
Idade (anos) 
Escolaridade (anos) 
Renda Familiar (reais) 

 
27 (65,9%) 
14 (34,1%) 
60 ± 10,40 
9,45 ± 0,78  

 3121,86 ± 317,72  

 

Os valores do gênero são expressos em números absolutos (n) e 

porcentagens (%), e os demais como média ± DP.  

 
Gráfico 1 - Distribuição do número de indivíduos por faixa etária no momento 
da inclusão 
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No momento da inclusão no estudo, os doentes residiam em 23 cidades 

do país, sendo que a maior parte deles residia na área metropolitana de São 

Paulo (73%), outros 20% residiam em municípios do interior ou litoral do 

estado, totalizando 93% dos doentes residentes no estado de São Paulo, num 

raio de 350 km do Hospital das Clínicas (HC) da FMUSP. Outros 7% eram 

procedentes dos estados de Alagoas e Minas Gerais.  

 
Características da população quanto ao acometimento pela doença 
 

Conforme os critérios de inclusão, todos os doente deste estudo têm o 

diagnóstico da doença de Parkinson idiopática. 

A idade média de início dos sintomas foi de 46,2 ± 12,6 anos (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2 - Distribuição da população por faixa etária por idade de início dos 
sintomas expressos em porcentagem (eixo Y) em relação ao total de doentes 

 

 

Os mesmos doentes tinham 15 ± 7,6 anos desde o início dos sintomas da 

doença, sendo que 24 (58%) deles apresentaram a primeira manifestação no 

hemicorpo direito. Em relação ao grau de acometimento da doença, a 

população incluída neste estudo foi graduada em 2,80 ± 0,64 na escala de 

Hoehn & Yahr em “off" (Graus de 0 a 5) (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Distribuição do grau de acometimento pela doença por estágio da 
escala de Hoehn & Yahr expressos em porcentagem (eixo Y) em relação ao 
total de doentes 

 

 

No teste de sobrecarga dopaminérgica, o UPDRS parte III foi 41,5 ± 11,2 

na condição off-medicação e 16,0 ± 9,0 na condição on-medicação (62% de 

melhora). Os doentes estavam sob a terapia dopaminérgica por 12,59 ± 6,77 

anos, e o início da complicações motoras relacionados à terapia dopaminérgica 

foi de 5,53 ± 4,43 anos antes da cirurgia. O valor médio do equivalente 

dopaminérgico (valor atribuído à soma de todas as medicações 

dopaminérgicas) foi 1,092 ± 456 mg. 

 

 

4.5.1 Critérios de inclusão 
 

a)  Doentes com diagnóstico clínico de Doença de Parkinson Idiopática 

conforme os critérios internacionais (Frank et al., 2006; Savitt et al., 

2006; Nutt e Wooten et al., 2005), que não apresentavam resposta 

adequada ao tratamento com medicação ou que apresentaram 

complicações relacionadas ao uso prolongado de L-dopa e que 

foram submetidos à ECP. 
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b)  Doentes que pudessem ser anestesiados ou em que a anestesia 

local ou geral não incorresse em risco maior que o esperado na 

população geral. 

c)  Doentes intelectualmente aptos para compreender e assinar o termo 

de consentimento. 

 

 

4.5.2 Critérios de exclusão  
 

a)  Idade inferior a 18 anos. 

b)  Impossibilidade de consentir sua participação no estudo. 

c)  Alterações cognitivas significativas que indiquem provável quadro 

demencial. 

d)  Doentes em vigência do tratamento com anticoagulantes 

antiagregantes plaquetários. 

e)  Doentes com anormalidades anatômicas que impossibilitassem o 

acesso para o implante de eletródios (ex.: tumores cranianos ou 

intracranianos ou cistos). 

f)  Doentes com infecção não controlada ou outras condições médicas 

pré-existentes não controladas (ex.: diabetes descompensada, 

hipertensão arterial, pneumo ou cardiopatia sintomáticas). 

g)  História de isquemia miocárdica primária ou secundária, insuficiência 

cardíaca congestiva, arritmia cardíaca ou bloqueio de ramo refratário 

ao tratamento. 

h)  Tratamento concomitante com outras drogas experimentais. 

i)  Mulheres grávidas ou em fase de amamentação. 

j)  Condições psicológicas, familiares, sociológicas ou geográficas que 

impossibilitassem o acompanhamento médico pós-operatório. 

 

 

4.5.3 Critérios de inclusão dos indivíduos saudáveis 
 

a)  Idade igual ou superior a 18 anos; 

b)  Ausência de dor crônica generalizada, atual ou pregressa; 
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c)  Ausência de gravidez e de antecedente de doenças 

neoplásicas,reumatológicas ou psiquiátricas; 

d)  Ausência de diabetes ou doenças que acometem os nervos 

periféricos. 

 

 
4.6 Método 
 

4.6.1 Avaliação clínica e dos sintomas motores  
 

As avaliações pré e pós-operatórias foram desempenhadas por uma 

equipe de neurologistas e neuropsicólogos especializados em distúrbios de 

movimentos, sendo realizados os seguintes testes, escalas funcionais e 

interrogatórios (Anexo A): 

 

- História clínica completa e antecedentes. 

- Exame físico e neurológico. 

- Exames de rotina em pré-operatório em cirurgias neurológicas: 

hemograma completo, eletrólitos séricos, ureia, creatinina e testes 

de coagulação, e eletrocardiograma e radiografia de tórax avaliação 

de risco operatório quando necessário. 

- A escala unificada de doença de Parkinson parte III (UPDRS parte 

III) (Fahn et al., 1987) e a escala de estagiamento de Hoehn & Yahr 

(Hoehn e Yahr, 1967) foram aplicadas. A escala UPDRS foi aplicada 

na ausência (mínimo de 12 horas sem medicações 

antiparkinsonianas) e na presença de sobrecarga de levodopa (30% 

da dose total diária de levodopa do doente) a fim de se aferir o real 

estágio da doença quando avaliado sem a medicação e o grau de 

resposta individual a este medicamento (D'Costa et al., 1995). 

- Quantificação das doses das medicações antiparkinsonianas de uso 

corrente pelos doentes durante o estudo pelo cálculo de dose 

equivalente de levodopa (Tomlinson et al., 2010). 
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Após a cirurgia, os doentes foram, novamente, avaliados quanto ao status 

motor por meio do UPDRS-III em 02 condições: on-estimulação/off-medicação 

(on/off) e após o sistema da ECP ser desligado por 01 hora, off-estimulação/off-

medicação (off/off). 

 

 

4.6.2  Avaliação da qualidade de vida e dos sintomas não motores  
 

A qualidade de vida e os SNM foram avaliados por meio de questionários 

preenchidos na semana que antecedeu a cirurgia e 01 ano após a cirurgia, 

ocasião na qual os doentes estavam sob o uso regular das medicações 

parkinsonianas e estavam com a estimulação cerebral ligada (on-estimulação). 

A aferição de qualidade de vida foi realizada pela escala SF-36 composta 

de oito domínios (Anexo B): 

 

1.  Capacidade Funcional: capacidades em atividades que são 

executadas em um dia comum e que envolvem disposição mental ou 

condicionamento físico. 

2.  Aspectos Físicos: problemas com o trabalho ou alguma atividade 

diária regular em decorrência de problemas com a saúde física. 

3.  Dor: sintomas físicos dolorosos e influência destes no trabalho e nas 

atividades dentro ou fora do lar. 

4.  Estado Geral de Saúde: consideração adjetiva em relação à própria 

saúde (física e mental) e quanto à suscetibilidade de adoecimento 

comparada à população normal. 

5.  Vitalidade: estado geral e subjetivo em relação a sentimentos de 

energia vital física (esgotamento, cansaço, vigor, vontade, força). 

6.  Aspectos Sociais: influência do estado físico e emocional nas 

atividades sociais que receberam interferência em termos temporais, 

de frequência e de desempenho. 

7.  Aspectos Emocionais: problemas com o trabalho ou alguma 

atividade diária regular em consequência de problemas com a saúde 

emocional. 
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8.  Saúde Mental: estado geral e subjetivo em relação a sentimentos de 

energia vital psíquica (nervosismo, depressão, desânimo, 

abatimento, tranquilidade e felicidade). 

 

Avaliação do humor foi realizada por meio da Escala Hospitalar de 

Ansiedade e Depressão (HAD). A HAD possui 14 itens (sete relacionados à 

ansiedade e sete relacionadas à depressão). Cada item é pontuado de 0-3, 

com o valor total variando entre 0-21 para a depressão ou ansiedade (Marinus 

et al., 2002) (Anexo C).  

O miniexame do estado mental foi utilizado para triagem de eventuais 

quadros cognitivos por meio da versão validada para a população brasileira 

(Crum et al., 1993; Bertolucci et al., 1994). 

Os diversos sintomas não motores foram avaliados pela Escala dos 

Sintomas Não Motores (ESNM), que possui nove domínios: sintomas 

cardiovasculares (2 itens); sono/fadiga (4 itens); humor/cognição (6 itens); 

problemas de percepção/alucinações (3 itens); atenção/memória (3 itens); trato 

gastrointestinal (3 itens); urinários (3 itens); função sexual (2 itens); e sintomas 

diversos (4 itens – dor, sudorese, alterações de peso, paladar ou olfato). A 

pontuação para cada item é baseada na gravidade (de 0 a 3) e na frequência 

(1-4), com uma pontuação total variando 0 a 360 (Chaudhuri et al., 2007) 

(Anexo D). 

Todos os doentes foram questionados sobre a presença de sintomas 

sensitivos. A avaliação da intensidade da dor foi medida com a escala visual 

analógica de dor (0-100 mm, sendo 0 = sem dor e 100 = pior dor imaginável) e 

levou-se em consideração a  "dor geral" do doente. O início da dor, a 

localização, a associação dos sintomas sensitivos com as flutuações motoras 

(ou seja, se agravam durante os períodos de "off") e a qualidade da dor foram 

avaliados antes e 12 meses após a cirurgia. 

A dor e a sua relação com o início da doença de Parkinson, bem como a 

presença de outras etiologias da dor, foram classificadas de acordo com a 

Nègres-Pagès et al. em dor relacionada à DP (dor causada ou agravada pela 

doença de Parkinson) e dor não relacionada à DP (dor associada a uma outra 

causa e que não é agravada pela doença de Parkinson). A dor relacionada à 
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DP foi considerada (1) diretamente relacionada com a doença de Parkinson, se 

não pudesse ser atribuída a qualquer outro problema de saúde ou (2) 

indiretamente relacionada à doença de Parkinson, se outra doença causou dor 

e a rigidez ou alterações posturais agravaram a intensidade da dor (Nègre-

Pagès et al., 2008b). 

Quando presente, a dor foi classificada em quatro subtipos, de acordo 

com a classificação de Ford: musculoesquelética, distônica, 

radicular/neuropática e central (Ford, 1998). A dor central é, frequentemente, 

descrita como sensações difusas de queimação e não está relacionada com 

nenhuma lesão do sistema nervoso periférico. Geralmente, envolve diferentes 

partes do corpo (por exemplo, a região facial, abdominal ou genital) e é, 

frequentemente, associada com sintomas autonômicos, como sintomas 

viscerais e que variam de acordo com status dopaminérgico (Souques, 1921; 

Ford, 2010;). A acatisia não foi incluída como dor no estudo porque nenhum 

doente descreveu-a como uma sensação dolorosa em um estudo nosso 

anterior (Ciampi de Andrade et al., 2012). 

Dada a alta prevalência da síndrome dolorosa miofascial (SDM) 

observada nesses doentes na prática clínica, eles foram avaliados 

sistematicamente sobre a presença de SDM por um especialista em dor "cego" 

para o status do doente em relação à medicação dopaminérgica e em relação 

à estimulação. Foram avaliados os grupos musculares mais frequentemente 

afetados na doença de Parkinson, e os pontos de gatilho foram localizados 

com a palpação muscular manual (Travell e Funt, 1985; Borg-Stein, 2006). 

As características e as dimensões da dor também foram avaliadas pelas 

seguintes escalas validadas: 

Questionário de dor de McGill (forma reduzida). A escala consiste em 15 

descritores sobre a dor (11 sobre as dimensões sensitivas e 04 sobre as 

dimensões afetivas) que são quantificadas em 0 = sem dor, 1 = leve, 2 = 

moderada, 3 = forte intensidade. A soma dos descritores resultam em duas 

pontuações: dimensão sensitiva (0 a 33) e afetiva (0 a 12) (Ferreira et al., 

2013) (Anexo E).  

Inventário breve da dor (IBD) (forma reduzida). Utilizamos o escore IBD-

gravidade, que avalia a pior intensidade de dor nas últimas 24 horas e a 
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interferência da dor nas atividades de vida diárias, IBD-interferência. O valor de 

cada escore varia de 0 a 10, sendo que valores maiores indicam maior 

intensidade da dor ou interferência na qualidade de vida (Ferreira et al., 2011) 

(Anexo F).  

Douleur Neuropathique-4 (DN-4) avalia a presença de dor neuropática. A 

pontuação total resulta da descrição de 10 itens, e o valor de corte para o 

diagnóstico de dor neuropática é uma pontuação total de 4/10 (Santos et al., 

2010a) (Anexo G). 

Inventário de sintomas de dor neuropática (ISDN) avalia e quantifica a 

presença de dor neuropática. Inclui 10 descritores sobre a descriminação e 

quantificação da dor neuropática, divididos em 5 dimensões. cada item é 

quantificado entre 0 e 10, com um total variando de 0 a 100 (Bouhassira et al., 

2004; de Andrade et al., 2011) (Anexo H). 

Escala de catastrofização da dor (ECD). A escala está associada com o 

tormento da dor do doente, o seu sofrimento emocional, e a incapacidade que 

a dor traz para sua vida. É um instrumento de 13 itens, com escala de 5 

pontos, utilizando-se escore de 0 a 4 conforme a intensidade dos sintomas. A 

pontuação total da ECD é calculada pela soma das respostas de todos os 13 

itens, com a pontuação total variando de 0 a 52 (Sullivan, 1995) (Anexo I). 

Finalmente, os pacientes que apresentavam dor antes ou após a cirurgia 

foram questionados sobre o uso de analgésicos e reabilitação/fisioterapia, e o 

quanto tais práticas aliviavam percentualmente a dor. 

 

 

4.6.3 Avaliação quantificada da sensibilidade 
 

Trinta e sete doentes e trinta indivíduos saudáveis (controles) passaram 

por uma bateria de teste de sensibilidade quantitativo (TSQ) que destina avaliar 

a fibra grossa (Ab) e as fibras finas (Aδ e C) que modulam entradas sensoriais 

somáticas, incluindo a dor experimental (DE) por meio de estímulos 

supralimiares. Os testes foram realizados em ambas as mãos, sobre a 

eminência tenar para o teste térmico, e, ao longo do dorso da mão, para 

limiares mecânicos. Os doentes foram avaliados antes da cirurgia na condição 
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off-medicação, sem o uso das medicações dopaminérgicas por, ao menos, 12 

horas, e um ano após a cirurgia, na condição on-stim/off-med. Os indivíduos 

saudáveis realizaram a mesma bateria, com intervalo de 01 ano entre elas. 

Após a comparação global entre os indivíduos com DP e os controles, os 

pacientes foram divididos em 3 grupos: grupo A (indivíduos com dor antes e 

sem dor após a cirurgia), grupo B (indivíduos com dor antes e após a cirurgia) e 

grupo C (indivíduos sem dor antes ou após a cirurgia), tendo os seus limiares 

sensitivos comparados entres si. 

O limiar de detecção mecânico (LDM) e o limiar de detecção de dor 

mecânica (LDoM) foram medidos usando fios de von Frey variando de 0,008-

300 g (NC 17775, Bioseb, França) (Ducreux et al., 2006) (Figura 3). 

 

 
Figura 3 - Monofilamentos de von Frey calibrados de 0,008 a 300 g 
NC17775®, (Bioseb, França)  

 

Definiu-se o LDoM como a menor pressão que foi considerada dolorosa 

pelo doente e o supralimiar de dor mecânico (SLDoM) como a média da EVA 

com estímulos a 2 e 3 filamentos acima ao filamento que determinou o LDoM. 

Os limiares de sensibilidade vibratória e térmicos foram medidos usando-se um 

aparelho VSA-3000/TSA-2001 (Medoc, Ramat Yshai, Israel) (Figura 4). 
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Figura 4 - Fotografia do aparelho VSA- 3000/TSA-2001® (Medoc, Ramat 
Yshai, Israel) utilizado para realizar os testes quantitativos de sensibilidade.  

 

O limiar de detecção vibratório (LDV) foi medido a uma frequência 

constante (100 Hz) e amplitude crescente (0,1 a 130 µm). O método de limites 

foi utilizado. Os doentes foram instruídos a pressionar um botão quando 

percebessem o início da sensação vibratória. Os limiares de detecção térmica 

(limiar de detecção do quente – LDQ; limiar de detecção de frio – LDF) foram 

avaliados por meio do método da escolha forçada para evitar viés devido ao 

aumento do tempo de reação motora relacionada à bradicinesia da doença de 

Parkinson. Um termodo (20 x 35 mm) foi aplicado na eminência tenar a uma 

temperatura neutra de 32°C. A temperatura foi aumentada ou diminuída em 

uma variação de 1 °C/s a 35°C (LDQ) ou 29°C (LDF). Após cada variação, os 

doentes tinham 5 segundos para responder sim ou não de acordo com a 

sensação percebida: a resposta ''sim'' levava o sistema a diminuir a diferença 

da temperatura em 1°C, e, posteriormente, em 0,3°C, ao passo que a resposta 

''não'' significava um novo aumento da diferença de temperatura. Este 

protocolo também incluiu estímulos "dummy" que consistiam em "estímulos" 

nos quais não havia mudança de temperatura. O limite final foi considerado 

após três acertos consecutivos. Limiares de dor de calor e frio foram avaliados 

pelo método dos limites. O esfriamento e o aquecimento foram produzidos a 

uma variação linear de 1°C/s a partir de uma temperatura neutra de 32°C. Os 
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intervalos a cada estímulos foram de 6-8 segundos para limiares de detecção, 

de 15 a 20 segundos para o limiar da dor de calor, e de 20 a 30 segundos para 

o limiar da dor ao frio. As temperaturas não ultrapassaram 50°C ou 0°C para o 

frio, para evitar dano tecidual. A média dos três testes foi computada. Todos os 

limiares térmicos foram expressos em valores absolutos de temperatura. 

Baseado nos limiares de detecção e de dor, calculamos o límen mecânico, de 

calor e de frio, que representam a diferença entre tais limares (intervalo no qual 

o indivíduo distingue o estímulo, mas não apresenta dor). Estímulos de calor 

supralimiar (CSL) também foram realizados, com a temperatura aumentando a 

uma taxa linear de 2°C /s a partir de 32°C e mantida constante durante 2 

segundos em duas temperaturas (46°C e 48°C, em ordem aleatória). 

Intensidade da DE foi pontuada em uma escala visual analógica (EVA) (0 a 100 

mm). Estímulos de dor infralimiares de detecção ao frio (FSL) foram realizados 

por meio da diminuição da temperatura de 32°C para 10°C ou 5°C, da mesma 

maneira que o estímulo de calor supralimiar. As duas pontuações da EVA 

obtidas no CSL e FSL foram divididas para se obter um único valor de CSL e 

FSL (Nahmias et al., 2009). Exemplo da distribuição dos limiares sensitivos são 

expostos no Gráfico 4. 

 
Gráfico 4 - Gráfico ilustrando os limiares de detecção, limiar de dor e limiar de 
tolerabilidade aos estímulos 
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4.7 Desfechos dos estudo 
 

O desfecho primário do estudo foi a mudança na prevalência da dor nos 

doentes com DP após a cirurgia (ECP-NST). Os desfechos secundários 

incluíram os efeitos da cirurgia nos sintomas motores, nos diferentes tipos de 

dor relacionadas à PD e limiares sensitivos nos outros SNM, incluindo 

mudanças na depressão, ansiedade, e na qualidade de vida. Correlacionamos 

as alterações da intensidade da dor após a cirurgia com as alterações dos 

sintomas motores, SNM e qualidade de vida. E, finalmente, correlacionamos a 

mudança da qualidade de vida com os diversos SNM para predizer quais 

desses sintomas poderiam estar envolvidos diretamente com a sua mudança 

na qualidade de vida. 

 

 

4.8 Análise estatística 
 

Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão. A análise 

descritiva foi utilizada para a caracterização clínica da amostra, e o teste do 

qui-quadrado foi utilizado para associação. 

A escala que codifica os sintomas motores (UPDRS), a escala hospitalar 

de ansiedade e depressão, a avaliação da dor e a quantificação dos limiares de 

sensibilidade não apresentaram uma distribuição normal (teste de Kolmogorov-

Smirnov) e foram avaliadas com o teste de Wilcoxon com o objetivo de 

comparar os efeitos da condição basal pré-operatória e as avaliações pós-

cirúrgicas, e teste de Mann Whitney, quando comparados grupos distintos. 

A dose equivalente de levodopa, a escala da qualidade de vida (SF-36) e 

o miniexame do estado mental foram avaliados pelo teste de t Student a fim de 

comparar o estado pré e o pós-cirúrgico dos doentes. 

O coeficiente de Spearman e a análise de regressão multivariada variada 

foram utilizados para analisar a correlação entre as variáveis. A regressão 

multivariada foi realizada para predizer o valor de uma variável dependente 

frente a múltiplas variáveis independentes. As premissas de linearidade, da 

independência dos erros, homocedasticidade, pontos incomuns e normalidade 
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foram cumpridos. O nível significância estatístico foi definido como p < 0,05, 

sendo reduzido conforme a correção de Bonferroni para múltiplas 

comparações. 
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5   RESULTADOS 

 

 

5.1  Sintomas motores 
 

Após a ECP-NST, os escores motores do UPDRS-III em off-stim/off-med 

e on-stim/off-med foram 44,97 ± 13,78 e 23,51 ± 11,88, respectivamente (p = 

0,001) (Gráfico 5). O UPDRS-III axial em off-stim/off-med e on-stim/off-med foi 

10,44 ± 4,53 e 5,78 ± 3,34, respectivamente (p = 0,001). 

 

Gráfico 5 - Resultados comparativos dos vários estados dos doentes segundo 
escala UPDRS no momento da inclusão no protocolo, na ausência de 
medicações antiparkinsonianas (Off-med) e na presença de sobrecarga de 
levodopa (On-med) e após a cirurgia na ausência de medicações 
antiparkinsonianas com a estimulação desligada (Off-stim/off-med) e ligada 
(On-stim/off-med). As colunas representam a média e as barras representam o 
desvio padrão da média. 

 
 

A média de dose equivalente de levodopa reduziu de 1092 ± 456 mg/dia 

para 652 ± 363 mg/dia após a cirurgia (p = 0,001) (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 - Dose de levodopa utilizada antes e após o procedimento cirúrgico. 
As colunas representam a média e as barras representam o desvio padrão da 
média.  

 
 

 

5.2  Resultados quanto a qualidade de vida 
 

Observou-se uma melhora significativa em seis dos oito domínios da 

escala de qualidade de vida (capacidade funcional, dor, vitalidade, aspectos 

sociais, aspectos emocionais e saúde mental), como ilustrado na Tabela 2. O 

total das pontuações da escala SF-36 demonstram a média das somas dos oito 

domínios e ilustra uma melhora significativa após o procedimento cirúrgico       

(p < 0,001) (Gráfico 7). 
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Tabela 2 - Resultado dos oito domínios da Qualidade de Vida SF-36 
comparando-se os doentes parkinsonianos antes e após a cirurgia 

Os valores são apresentados como média ± DP. Significância do teste de Wilcoxon foi definido 
com p < 0,05 e reduzido para < 0,006 após a correção de Bonferroni para comparações 
múltiplas. 
 
Gráfico 7 - Resultado do total da Escala de Qualidade de Vida SF-36 no 
momento da inclusão no protocolo e um ano após o procedimento. *p < 0,05 
em comparação ao resultado obtido pré-cirúrgico. As colunas representam a 
média e as barras representam o desvio padrão da média. 

 
 

SF-36 Pré-operatório Pós-operatório Valor do p 

Capacidade funcional 37.42±25.99 67±28.47 <0.001 

Aspectos físicos 20.71±35.08 43.57±42.59 0.17 

Dor 45.11±31.88 75.88±30.53 <0.001 

Estado geral da saúde 60.97±22.57 72.54±20.62 0.031 

Vitalidade 51.28±18.24 73.85±18.15 <0.001 

Aspectos Sociais  47.85±30.98 77.91±21.43 <0.001 

Aspectos emocionais 45.71±43.60 72,37±21,43 <0.001 

Saúde mental 59.88±20.99 79.77±13.15 0.007 

Total  368.97±153.52 562.72±137.56 <0.001 
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5.3  Sintomas não motores 
 

Dor e sensibilidade 
 

Vinte e nove doentes (70,7%) apresentavam dor antes da cirurgia. Dez 

doentes queixavam-se de dor no momento do diagnóstico da doença de 

Parkinson, enquanto 19 desenvolveram dor durante o curso da doença. Não 

houve diferença significativa em relação às características demográficas entre 

os doentes que apresentavam ou não dor no pré-operatório, além de não haver 

diferenças entre os sintomas motores e não motores (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Comparação entre as características da doença de Parkinson, dos 
sintomas motores, da resposta à levodopa e dos sintomas não motores entre 
os doentes com e sem dor antes da cirurgia. 

Variáveis Doentes com dor 
no pré-operatório 

Doentes sem dor 
no pré-operatório Valor do p 

Idade (anos) 60,55±11 59,17±12 0,832 

Duração da doença (anos) 15 ± 2 16 ± 8 0,453 

Escala dos Sintomas Não 
Motores 123±57 84±60 0,192 

Escala Hospitalar de 
Depressão e Ansiedade 17±7 12 ± 5 0,099 

SF-36 Qualidade de vida 339 ± 135 453 ± 178 0,079 

Duração da doença (anos) 15 ± 2 16 ± 8 0,453 

Discinesia (horas/dia) 5 ± 4,8 3,5 ± 3,6 0,470 

Equivalente 
dopaminérgico 1089 ± 471 1097 ± 440 0,944 

Resposta à levodopa 
(UPDRS off – UPDRS on 
medicação)  

28 ± 14 29 ± 15 0,853 

 

Os valores são apresentados como média ± DP. Significância do teste de 

Wilcoxon foi definido com p < 0,05. 

Entre os indivíduos que apresentavam dor, vinte e cinco doentes (86,2%) 

apresentaram dor diretamente relacionada à DP e 4 doentes (13,8%) 

apresentaram dor indiretamente relacionada. Dois doentes (6,9%) 
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apresentaram, concomitantemente, dor relacionada e não relacionada à DP. A 

dor era assimétrica em 17 doentes (59%), mas apenas em 8/17 (47%) os 

sintomas sensitivos estavam presentes do lado do corpo mais comprometido 

pelos sintomas motores (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Características clínicas e distribuição da dor nos doentes antes da 
cirurgia 

 
Número de 

doentes Antes da ECP-NST 

Prevalência da dor 41 29(70%) 

Dor no início da doença (n/%) 41 10(24,4%) 

Dor antes da cirurgia (n/%) 41 29(70,7%) 

Intensidade da dor (EVA) 29 60.31(±20,50) 

Duração da dor (anos) 29 6.52(±6,50) 

Topografia da dor 

29 

 
Cabeça 2(4,9%) 

Lombar 8(19,5%) 

Membros superiores 7(17,1%) 

Membros inferiores 6(14,6%) 

>1 topografia 6(14,6%) 

Dor assimétrica 29 17(58,6%) 

Dor diretamente relacionada à DP 

29 

25(86,2%) 

Dor indiretamente relacionada à DP 4(13,8%) 

Dor não relacionada à DP 2(6,9%) 

Dor que piora na condição “off” medicação 29 20(69%) 
DP = Doença de Parkinson; EVA = Escala visual analógica; ECP-NST = Estimulação cerebral 
profunda do núcleo subtalâmico. Os valores são apresentados como ± desvio padrão ou n (%). 

 

A dor musculoesquelética foi a mais prevalente (89,7%), seguida pela dor 

distônica (53,8%). O local mais comum de dor foi a região lombar, seguida por 

dor localizada nos membros superiores. A síndrome dolorosa miofascial (SDM) 

afetou 23 doentes (79,3%) dos que tinham dor e diminuiu para 5 doentes 

(17,2%, p = 0,001) um ano após a cirurgia. A distribuição dos principais 

músculos afetados pela SDM antes da cirurgia é apresentada na Tabela 5.  
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Tabela 5 - Distribuição dos principais grupos musculares afetados com a 
síndrome dolorosa miofascial antes da cirurgia. 

 
Antes da ECP-NST (n=29) 

Dor miofascial 23(79,3%) 

Musculatura lombar 10 (43,3) 

Trapézio 9(39,1%) 

Deltoide 3(13%) 

Esplênios 3(13%) 

Musculatura escapular 2(8,6%) 

Musculatura paravertebral 2(8,6%) 

Glúteos 
- Médio 

- Máximo 

 
2(8,6%) 
2(8,6%) 

Tríceps sural 1(4,3%) 

Supraespinhoso 1(4,3%) 

Piriforme 1(4,3%) 

Generalizada 1(4,3%) 

ECP-NST = Estimulação cerebral profunda do núcleo subtalâmico. 
Os valores são apresentados como ± desvio padrão ou n (%). 

 

Após a ECP-NST, 9 doentes (21,9%) apresentavam dor sob o seu 

tratamento farmacológico regular (69% de melhora; χ2: 15,814, p > 0,001). 

Mesmo os doentes que permaneceram com dor após a cirurgia tiveram a sua 

intensidade diminuída (escala visual analógica [EVA] pré = 58 ± 13,2; pós = 

42,2 ± 17,8; p = 0,007). A síndrome dolorosa com a maior resposta à 

estimulação cerebral profunda foi a dor distônica (p < 0.001), seguida da dor 

musculoesquelética (p < 0.001). A dor central e a dor neuropática não foram 

influenciadas pelo tratamento. Pela escala DN-4, apenas 2 doentes 

preencheram critérios para dor neuropática. Houve uma melhora significativa 

nas escalas da dor, com exceção para o inventário dos sintomas de dor 

neuropática e para escala de catastrofização da dor (Tabela 6). Dois doentes 

desenvolveram dor nova após a cirurgia. Um apresentou osteoartrite no joelho 

esquerdo, e o outro desenvolveu distonia dolorosa no membro superior 

esquerdo.  
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Tabela 6 – Comparação dos efeitos da estimulação cerebral profunda do 
núcleo subtalâmico sobre a prevalência, subtipos de dor e escalas utilizadas na 
avaliação da sensibilidade, e dor entre os doentes antes e após a cirurgia 

 Pré-operatório Pós-operatório Valor do p 

Prevalência da dor 29/41 (70,7%) 9/41 (21,9%) <0,001* 

  Classificação da dor    

Musculoesquelética 26/29 (89,7) 5/9 (55,5) <0,001* 

Distônica 14/29 (48,3) 1/9 (11,1) <0,001* 

Central 2/29 (6,9) 1/9 (11,1) NS 

Radicular/neuropática 2/29 (6,9) 2/9 (22,2) NS 

EVA 60,31 ± 20,50 10,61 ± 20,44 <0,001* 

IBD-gravidade 6,50 ± 2,76 1,93 ± 3,06 <0,001* 

IBD-interferência 4,75 ± 2,87 1,40 ± 2,46 <0,001* 

McGill sensitivo 12,16 ± 9,47 3,23 ± 5,85 <0,001* 

McGill afetivo 6,17 ± 4,75 1,92 ± 3,68 <0,001* 

Inventário de sintomas de dor 
neuropática  

30,87 ± 16,09 23,62 ± 25,62 0,327 

Escala de catastrofização da dor  28,13 ± 14,83 19,00 ± 18,42 0,068 

EVA = Escala visual analógica; IBD = Inventário breve da dor. Os valores são apresentados 
como ± DP ou n (%). Significância do teste de Wilcoxon estabelecido em p < 0,05. 
 

Antes da cirurgia, 75% dos doentes com dor faziam uso de analgésicos 

(22/29 doentes com dor) e 66% após a cirurgia (6/9 doentes com dor, p>0,02).  

O alívio da dor antes e após a cirurgia com o uso de analgésicos foi 55% e 

59%, respectivamente (p>0,02). Vinte e três pacientes que apresentavam dor 

faziam fisioterapia funcional da marcha e do equilíbrio antes da cirurgia (79% 

dos pacientes com dor). Após a cirurgia, 67% dos indivíduos com dor 

mantinham a fisioterapia (p>0,02). 

 

 

5.4 Resultado dos testes de sensibilidade quantitativos 
 
Pré vs pós-operatório 
 
Não houve diferença estatística entre os resultados considerando-se os 

lados esquerdo e direito na análise do TSQ (p>0,02), sendo os resultados 

obtidos em ambas as mãos colocados juntos para a análise comparativa. 
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Os pacientes após a cirurgia apresentaram melhora da sensibilidade para 

detectar estímulos térmicos inócuos (LDQ diminuiu e LDF aumentou) e 

mecânicos (LDM diminuiu). Além disso, durante o efeito da estimulação, os 

doentes apresentaram menor sensibilidade à dor ao frio (LDoF diminuiu) e 

maiores límens térmicos e mecânicos. Por outro lado, não houve diferenças 

entre os LDoM, LDoQ, CSL, FSL e LDV antes e após a cirurgia (Tabela 7).  

Ao comparar os limiares sensitivos entre o subgrupos, doentes sem dor 

antes ou após a cirurgia (grupo C) apresentaram melhor detecção de 

sensibilidade térmica inócua (LDQ diminuiu e LDF aumentou) durante a 

condição on-estimulação comparados aos doentes com dor antes da cirurgia 

(Grupo A e B). No entanto, os pacientes do grupo C apresentaram maior 

sensibilidade à dor ao frio (LDoF aumentou) comparados aos pacientes que 

apresentaram apenas dor antes da cirurgia (Grupo A). Ao comparar os 

pacientes que tinham dor antes da cirurgia (grupo A e B), os pacientes do 

grupo A (sem dor após a cirurgia) apresentaram menor dor experimental 

durante a avaliação inicial. Não houve diferenças nos escores motores entre os 

grupos (Tabela 8). 

 

Indivíduos com DP vs controles 
 
Em ambas as condições off-med e off-med/on-estimulação, indivíduos 

com DP apresentaram maior LDV comparados com indivíduos saudáveis. 

Antes da cirurgia, os indivíduos com DP apresentaram menor sensibilidade 

para detectar estímulos térmicos e mecânicos inócuos, e maior sensibilidade à 

dor mecânica (redução do LDoM e aumento do SLDoM). Além disso, os límens  

mecânicos e térmicos foram menores em pacientes com DP antes da cirurgia 

comparados aos controles. Essas variáveis foram alteradas para valores 

normais um ano após a ECP-NST, com exceção do LDoM e SLDoM. Os 

pacientes apresentaram maiores CSL e FSL quando comparados a indivíduos 

saudáveis após a cirurgia (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Distribuição das médias e dos desvios padrões dos valores dos 
limiares para detecção dos estímulos frios (LDF), quentes (LDQ), mecânicos 
(LDM) e vibratórios (LDV), de dor com estímulos frios (LDoF), quentes (LDoQ), 
mecânicos (LDoM) e supralimiares mecânicos (SLDoM), intensidade de dor a 
estímulos térmicos dolorosos abaixo do limiar de dor ao frio (FSL) e acima do 
limiar de dor ao quente (CSL), aos límens  de calor, frio e mecânicos (diferença 
entre o limiar de detecção e dor), entre os doentes antes e após a cirurgia, 
controles e comparação estatísticas entre eles. 

Valores 
TSQ 

Pré-op (off-
med) 

Pós-op (off-
med/on-

stim) 
Controles Pré vs pós, 

valor de p 

Pré vs 
controles, 
valor de p 

Pós vs 
controles, 
valor de p 

LDM 
(g/mm2) 4,93± 2,15 3,97±1,30 3,57±1,08 0,001** 0,002* 0,041* 

LDoM 
(g/mm2) 14,45±2,57 14,87±2,85 15,22±3,02 0,524 0,004* 0,966 

SLDoM 
(EVA) 16,11±12,91 18,22±16,40 9,60±6,69 0,276 0,006* 0,005* 

LDQ (ºC) 35,34±2,67 34,08±2,46 33,60±2,41 <0,0005** 0,002** 0,725 

LDF (ºC) 28,99±2,33 30,13±2,13 29,59±3,28 <0,0005** 0,029* 0,273 

LDoQ (ºC) 41,82±4,24 42,49±4,55 43,18±3,78 0,582 0,092 0,434 

LDoF (ºC) 19,35±6,68 14,73±7,85 16,90±6,11 <0,0005** 0,063 0,137 

CSL  
(/100) 45,08±27,23 53,21±26,88 38,12±26,58 0,061 0,130 0,01* 

FSL  
(/100) 46,95±27,94 52,05±26,92 36,37±22,84 0,210 0,71 0,046* 

LDV (µm) 2,71±1,22 2,67±1,60 1.4±0.6 0,905 <.0005* <.0005** 

Límen 
mecânico 9,62±3,39 10,88±3,64 12±3,02 0,048* <0,0005** 0,168 

Límen 
quente 6,47±4,17 8,43±4,84 9,60±5,16 0,009* 0,003* 0,370 

Límen frio 9,64±7,04 15,40±8,27 12,03±5,94 <0,0005** 0,043* 0,039* 
* p<0,05; Teste de Mann-Whitney; ** Correção de Bonferroni p<0,003; TSQ=Teste de sensibilidade 
quantitativo;  EVA=Escala visual analógica.  



98 

	  

Gráfico 8 – Descrição dos limiares de detecção e dolorosos térmicos (quente e 
frio) e mecânico antes e após a cirurgia. A diferença entre o limiar de detecção 
ao quente (LDQ) e limiar de dor ao quente (LDoQ) representa o límen quente. 
A diferença entre o limiar de detecção ao frio (LDF) e limiar de dor ao frio 
(LDoF) representa o límen frio. A diferença entre o limiar de detecção mecânico 
(LDM) e limiar de dor mecânica (LDoM) representa o límen mecânico. 
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Tabela 8 - Distribuição das médias e desvios padrões dos valores dos límens  
de calor, frio e mecânicos (diferença entre o limiar de detecção e limiar de dor), 
limiares de intensidade de dor a estímulos térmicos dolorosos abaixo do limiar 
de dor ao frio (FSL) e acima do limiar de dor ao quente (CSL), de detecção 
vibratório (LDV) antes e após a cirurgia comparativo entre o grupo que 
apresentou dor somente antes da cirurgia (A), antes e depois (B), e que não 
apresentaram dor (C) 

Valores 
TSQ 

Grupo A 
(dor antes e 
não depois) 

Grupo B 
(dor antes 
e depois) 

Grupo C 
(sem dor) 

AxB 
valor de 

p 

AxC 
valor de 

p 

BxC, 
valor de 

p 

Status Motor 

UPDRS-III 
"off"-med 
antes da 
cirurgia 

46,14±15,68 42,28±9,28 40,50±18,34 0,501 0,718 0,982 

UPDRS-III 
"on"-med 
antes da 
cirurgia 

15,92±8,16 18,28±9,14 13,50±5,68 0,525 0,659 0,366 

UPDRS-III 
"off"-med/ 
"off"-stim 

48,75± 8,04 46,16±7,88 44,80±16,84 0,453 0,646 0,768 

UPDRS-III 
"off"-med/ 
"on"-stim 

22,17±9,87 25,16±12,75 19,00±5,52 0,708 0,506 0,329 

Resposta à 
levodopa 30,21±16,80 24,00±8,34 27,00±14,69 0,681 0,904 0,628 

Resposta à 
estimulação 22,75±14,13 21,00±11,31 25,80±13,17 0,743 0,645 0,622 

Após a cirurgia (1 ano) 

LDM 
(g/mm2) 4,16±1,50 3,95±1,21 3,56±0,81 0,815 0,344 0,455 

LDF (ºC) 29,91±2,59 29,76±1,81 31,15±0,78 0,553 0,039* 0,002* 

LDQ (ºC) 34,19±2,71 34,59±2,73 33,15±0,89 0,385 0,030* 0,023* 

LDoM 
(g/mm2) 14,96±2,46 14,72±3,34 14,86±3,07 0,959 0,982 0,915 

LDoF (ºC) 12,44±8,33 15,21±5,63 19,21±5,75 0,208 0,006 0,060 

LDoQ (ºC) 43,40±4,63 41,69±4,59 41,52±4,17 0,120 0,150 0,919 

Límen frio 17,46±9,34 14,55±7,22 11,93±5,67 0,138 0,021* 0,181 

continua  



100 

	  

conclusão	  

Valores 
TSQ 

Grupo A 
(dor antes e 
não depois) 

Grupo B 
(dor antes 
e depois) 

Grupo C 
(sem dor) 

AxB 
valor de 

p 

AxC 
valor de 

p 

BxC, 
valor de 

p 

Límen 
quente 9,20±5,17 7,16±4,80 8,36±3,97 0,100 0,500 0,370 

Límen 
mecânico 10,75±3,46 10,77±4,12 11,33±3,51 0,796 0,729 0,867 

CSL (/100) 46,10±25,67 49,42±25,04 50,06±21,66 0,642 0,640 0,797 

FSL (/100) 49,79±27,44 53,84±28,01 54,68±25,43 0,584 0,475 0,942 

LDV (µm) 2,14±2,71 2,22±2,12 2,25±1,31 0,290 0,699 0,356 

Diferença entre os valores do TSQ antes e após a cirurgia 

LDM 
(g/mm2) 1,22±2,57 0,42±1,74 0,93±1,76 0,104 0,478 0,294 

LDF (ºC) 1,14±3,33 0,57±2,27 1,99±2,28 0,314 0,305 0,035* 

LDQ (ºC) 1,40±4,05 0,52±2,83 1,94±2,69 0,477 0,503 0,206 

LDoM 
(g/mm2) 0,48±4,11 0,04±3,32 0,14±3,91 0,549 0,844 0,855 

LDoF (ºC) 6,51±9,36 3,63±8,08 1,66±7,38 0,348 0,090 0,421 

LDoQ (ºC) 1,25±5,67 0,68±5,48 0,46±3,63 0,666 0,405 0,728 

Límen frio 7,66±9,45 4,20±8,13 3,65±7,34 0,131 0,152 0,980 

Límen 
quente 2,66±5,73 1,20±5,82 1,48±3,60 0,291 0,416 0,596 

Límen 
mecânico 1,80±5,58 0,38±3,85 0,78±3,86 0,182 0,310 0,676 

CSL  (/100) -14,71±29,56 0,61±26,41 -9,00±26,58 0,474 0,454 0,384 

FSL  (/100) 12,28±30,36 -5,71±28,68 -8,21±29,06 0,361 0,647 0,893 

LDV (µm) 0,31±1,22 0,56±1,60 0,97±0,6 0,692 0,271 0,395 

*p<0,05; Teste de Mann-Whitney; **Correção de Bonferroni p<0,008; TSQ = Teste de 
sensibilidade quantitativo 

 

Não houve correlação entre os límens  sensitivos com a resposta à 

levodopa pré-operatória ou o UPDRS-III basal. Também não foi encontrada 

correlação entre o delta (Δ) dos límens  mecânico, calor e frio com o delta da 



101 

	  

resposta à levodopa pré-operatória, resposta motora à estimulação cerebral, 

qualidade de vida, intensidade da dor e sintomas não motores (Tabela 9). 

 
Tabela 9 - Correlação entre os límens  de calor, frio e mecânicos (diferença 
entre o limiar de detecção e limiar de dor) pré-operatório e delta Δ (diferença 
entre pós e pré-operatório) com os valores do UPDRS-III basal, resposta à 
levodopa, resposta motora à ECP (estimulação cerebral profunda), qualidade 
de vida, ΔEVA (diferença na escala visual analógica pós e pré-operatória) e 
ΔSNM (diferença na escala dos sintomas não motores pós e pré-operatório) 

Variáveis correlacionadas Valor de p Valor de r 

Límen mecânico pré-operatório vs UPDRS-III basal 0,259 -0,202 

Límen frio pré-operatório vs UPDRS-III basal 0,820 -0,041 

Límen quente pré-operatório  vs UPDRS-III basal 0,521 -0,116 

Límen mecânico pré-operatório vs resposta à levodopa 0,129 -0,289 

Límen frio pré-operatório vs resposta à levodopa 0,572 -0,109 

Límen quente pré-operatório vs resposta à levodopa 0,337 -0,185 

Δ límen mecânico vs resposta à levodopa 0,169 0,272 

Δ límen frio vs resposta à levodopa 0,480 -0,137 

Δ límen quente vs resposta à levodopa 0,726 -0,068 

Δ límen mecânico vs resposta motora à ECP  0,223 0,248 

Δ límen frio vs resposta motora à ECP 0,838 -0,040 

Δ límen quente vs resposta motora à ECP 0,386 -0,170 

Δ límen mecânico vs Δ qualidade de vida 0,522 0,157 

Δ límen frio vs Δ qualidade de vida 0,424 -0,189 

Δ límen quente vs Δ qualidade de vida 0,850 -0,045 

Δ límen mecânico vs Δ EVA� 0,134 0,291 

Δ límen frio vs Δ EVA 0,622 -0,096 

Δ límen quente vs Δ EVA 0,701 -0,075 

Δ límen mecânico vs Δ SNM 0,402 0,210 

Δ límen frio vs Δ SNM 0,371 -0,218 

Δ límen quente vs Δ SNM 0,764 -0,074 
* p<0,05; Teste de Spearman;  
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5.5 Resultados dos outros sintomas não motores  
 

Houve uma diminuição na pontuação total na escala dos sintomas não 

motores (ESNM) depois da cirurgia (pré = 114,80 ± 59,89; pós = 62,68 ± 22,76; 

p < 0,001). Os domínios relacionados ao sono, à fadiga, ao humor, à cognição, 

à atenção e à memória apresentaram melhora após a cirurgia (p < 0,05) 

(Tabela 10 e Gráfico 9). 

 

Tabela 10 - Resultado em cada um dos nove domínios dos sintomas não 
motores em indivíduos com doença de Parkinson comparando antes e após a 
estimulação cerebral profunda 

Sintomas não 
motores Pré-operatório Pós-operatório Variação 

(%) 
Valor do 

p 

Cardiovascular 6,24 ± 6,26 5,42 ± 6,67 13 0,322 

Sono/fadiga 24,42 ± 12,99 11,90 ± 12,54 51,2 <0,001** 

Humor/cognição 22,72 ± 17,89 10,03 ± 17,28 55,8 <0,001** 

Alucinações 3,84 ± 7,88 1 ± 3,03 74 0,03* 

Atenção/memória 11,12 ± 10,42 3,81 ± 6,37 65,7 <0,001** 

Trato gastrointestinal 14,39 ± 9,38 9,78 ± 9,84 32 0,013* 

Urinários 13,42 ± 11,03 10,45 ± 11,90 22 0,063 

Função sexual 4,96 ± 6,42 4,42 ± 6,09 10,8 0,888 

Sintomas diversos 13,93 ± 11,66 7 ± 7,98 49,7 <0,001** 

Total 114,80 ± 59,89 62,68 ± 22,76 45 <0,001** 

ECP-NST = Estimulação cerebral profunda do núcleo subtalâmico. Os valores são 
apresentados como ± DP. Significância do teste de Wilcoxon estabelecido em *p < 0,05 e 
reduzido para **p< 0,006 pela correção de Bonferroni para comparação de múltiplas variáveis. 
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Gráfico 9 – Média dos resultados em cada um dos nove domínios dos 
sintomas não motores em indivíduos com doença de Parkinson comparando 
pré e pós-cirúrgico 

 

 

Miniexame do Estado Mental 
 

O miniexame do estado mental que foi utilizado como triagem cognitiva do 

procedimento operatório, antecedendo à avaliação neuropsicológica e repetido 

juntamente com a avaliação neuropsicológica um ano após o procedimento. Não 

observamos alterações significativas relacionadas ao procedimento na 

pontuação deste exame (p = 0,41) (Gráfico 10).  

 

Gráfico 10 - Resultado do Miniexame do Estado Mental antes e um ano após o 
procedimento. As colunas representam a média e as barras representam o 
desvio padrão da média. 
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Avaliação do Humor 
 

A seguir à é mostrada a presença de sintomas depressivos e/ou ansiosos 

pela escala de Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão, como ilustrado no 

Gráfico 11. Houve significativa queda na pontuação desta escala 

demonstrando melhora dos sintomas ansiosos (EHA pré = 9,17 ± 4,51; pós = 

5,42 ± 4,33; p < 0,001) e depressivos (EHD pré = 7,11 ± 4,13; pós = 4,22 ± 

3,90; p=0,003) nesta população. 

 

Gráfico 11 - Resultado da escala hospitalar de ansiedade e depressão 
utilizada respectivamente para triar sinais de ansiedade, e depressão antes e 
após a cirurgia. As colunas representam a média e as barras representam o 
desvio padrão da média. 

 
 

 

5.6 Análise das correlações 
 

A variação da intensidade da dor após cirurgia (diferença entre a EVA pós 

e a EVA pré) foi correlacionada com as seguintes variáveis: (1) a mudança em 

todos os 9 domínios da Escala dos Sintomas Não Motores, (2) a mudança na 

qualidade de vida (SF-36 Qualidade de Vida), (3) resposta à levodopa antes da 

cirurgia (diferença entre o UPDRS-III na condição “off“ e “on”) e (4) a resposta 

motora à ECP-NST (diferença entre o UPDRS-III off-estimulação e on-

estimulação). Houve uma forte correlação entre a mudança na intensidade da 
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dor e a melhora da qualidade de vida após a cirurgia (r = 0,708, p < 0,005) 

(Gráfico 12). Nenhuma correlação foi encontrada entre a alteração na 

intensidade da dor e cada um dos 9 domínios dos SNM, exceto para o domínio 

“sintomas diversos”, que inclui dor (r = 0,419, p = 0,037). Nenhuma correlação 

foi encontrada entre a alteração na intensidade da dor após cirurgia e a 

resposta pré-operatória à levodopa (r = 0,242, p = 0,206), resposta motora à 

ECP (r = 0,110, p = 0,570) e a melhora dos sintomas axiais (UPDRS axial, r = 

0,328, p = 0,094). Finalmente, a alteração na qualidade de vida também foi 

correlacionada com as mudanças em todos os 9 domínios da Escala dos 

Sintomas Não Motores, e com os valores da ansiedade e depressão na HAD. 

Assim, a melhora na qualidade de vida correlacionou-se com as mudanças na 

função do trato gastrintestinal, que incluem salivação, constipação e deglutição 

(r = 0,387, p = 0,037), e com a melhora da ansiedade (r = 0,372, p = 0,030). 

Uma análise de regressão múltipla foi realizada para avaliar o poder individual 

de cada variável clínica (diminuição da dor, melhora da função do trato 

gastrointestinal e da ansiedade). O objetivo foi predizer quais mudanças dos 

sintomas não motores poderiam estar diretamente correlacionados com a 

melhora na qualidade de vida após a ECP. Essas variáveis foram capazes de 

melhorar estatisticamente a qualidade de vida (p = 0,005, R2 = 0,541). Os 

coeficientes β padronizados para a diminuição da dor, a melhora da função do 

trato gastrointestinal e ansiedade foram 0,667, 0,206 e 0,117, respectivamente, 

indicando que a diminuição da dor foi o fator que mais influenciou na melhora 

da qualidade de vida após a ECP-NST. 
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Gráfico 12 – Escala de dispersão correlacionando a mudança na qualidade de 
vida (escala SF-36) após a cirurgia com a mudança na escala visual analógica 
(0-10) após a cirurgia 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O objetivo principal deste estudo foi avaliar prospectivamente o efeito da 

estimulação cerebral profunda do núcleo subtalâmico sobre as diferentes 

características da dor em indivíduos com a doença de Parkinson, além de 

correlacionar o efeito da estimulação sobre a dor com mudanças nos sintomas 

motores da doença, não motores e na qualidade de vida após a cirurgia. Tais 

informações são escassas na literatura e são fundamentais para compreender 

melhor os efeitos clínicos e os mecanismos envolvidos na estimulação cerebral 

profunda. 

A dor crônica é um problema comum na população geral e acomete cerca 

de 20% das pessoas (Breivik et al., 2006, Ferreira et al., 2015). Os doentes 

com DP podem ter dor crônica pré-existente ou podem desenvolvê-la durante o 

curso da doença. A alta prevalência da dor na DP no presente estudo (70% 

dos doentes) está de acordo com os dados da literatura (Quittenbaum and 

Grahn, 2004; Broetz et al., 2007; Defazio et al.; Nègre-Pagès et al., 2008). As 

síndromes dolorosas mais prevalentes foram a musculoesquelética e a 

distônica. Encontramos uma maior prevalência de dor relacionada à DP (86% 

dos doentes com dor) em comparação ao grupo DoPaMip (Nègre-Pagès et al., 

2008), que avaliou a prevalência de dor crônica em 450 doentes com DP 

(prevalência de dor = 60,1%, idade média = 66,4 ± 9,8 anos, duração da 

doença de Parkinson = 7,1 ± 4,9 anos), incluindo 63% dos doentes com dor 

diretamente relacionada e 64% dos indivíduos com dor não relacionada à 

doença. A maior prevalência no nosso estudo pode estar relacionada ao fato 

de que os nossos doentes foram tratados cirurgicamente e, portanto, 

apresentavam mais flutuações motoras, além de a maioria estar na fase 

intermediária da doença. Além disso, a progressão da doença está associada a 

alterações mais pronunciadas nos limiares sensitivos e pode estar associada 

com uma maior prevalência dos sintomas dolorosos (Mylius et al., 2011). 
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Os mecanismos fisiopatológicos subjacentes à dor relacionada à DP 

ainda são incertos. Postula-se que ela poderia ter mecanismos periféricos 

(principalmente secundários ao aumento sustentado do tônus muscular) (Goetz 

et al., 1986) e centrais, secundários ao processamento sensorial anormal na 

medula espinhal e nos gânglios da base (Chudler e Dong, 1995; Djaldetti et al., 

2004).  

 

 

6.1 Mecanismo fisiopatológicos da dor na DP 
 

6.1.1 Estudos pré-clínicos 
 
Terminais sensitivos centrais ou periféricos de fibras aferentes 

nociceptivas contêm receptores nos quais opioides atuam para modular a 

transmissão de estímulos dolorosos. Enquanto diversos estudos demonstraram 

uma relação primária entre a atividade do sistema opioide e o processamento 

da dor, a atividade do sistema opioide também foi associada à 

neurotransmissão dopaminérgica (Jarcho et al., 2012). Opioides exógenos (Di 

Chiara and Imperato, 1988; Leone et al., 1991) e agonistas opiáceos (Spanagel 

et al., 1992) promovem a liberação de dopamina em 10-30 minutos após a sua 

administração em ratos (Di Chiara and Imperato, 1988; Pontieri et al., 1995), 

com pico, aproximadamente, aos 60 minutos (Di Chiara and Imperato, 1988; 

Leone et al., 1991; Spanagel et al., 1992). Este intervalo de tempo sugere que 

o sistema opioide e dopaminérgico poderiam atuar em conjunto no 

processamento da dor, com o sistema opioide respondendo, rapidamente, a 

estímulos nocivos e, subsequentemente, promovendo a liberação de 

dopamina, como parte da ação do sistema de modulação descendente da dor. 

Estudo com mapeamento eletrofisiológico em ratos mostrou que neurônios do 

estriado apresentavam grandes campos receptivos após estímulos dolorosos e 

que respondiam proporcionalmente mais fortemente de acordo com a 

intensidade do estímulo nociceptivo, o que também sugere que o corpo 

estriado codifique a intensidade das entradas nociceptivas nos gânglios da 

base (Richards e Taylor, 1982). Outros estudos pré-clínicos mostraram efeitos 
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analgésicos em ratos após a administração de agonistas dopaminérgicos ou 

anfetamina (efeito dopaminérgico). Efeitos similares foram obtidos quando a 

anfetamina foi infundida diretamente no núcleo accumbens (parte do estriado 

ventral) (Altier e Stewart, 1999), assim como a administração de antagonistas 

dopaminérgicos suprimiam este efeito (Franklin, 1998; Altier e Stewart, 1999). 

De acordo com tais estudos, a lesão de neurônios dopaminérgicos após a 

administração de 6-hydroxydopamine (6-OHDA) abole os efeitos analgésicos 

da anfetamina sobre a dor experimental em roedores (teste da formalina) 

(Morgan e Franklin, 1990; Clarke e Franklin, 1992).  Além de um efeito direto 

na modulação da dor, há evidências que a dopamina poderia produzir seu 

efeito antinociceptivo via influência nos sistemas serotoninérgicos e 

noradrenérgicos por meio da facilitação da liberação desses 

neurotransmissores na via descendente de dor.  A administração de agonistas 

dopaminérgicos em roedores potencializou os efeitos antinociceptivos após a 

administração de inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina 

(Munro, 2007).  

 

 

6.1.2 Estudos em humanos 
 
O papel da modulação da dor pelos gânglios da base também é 

corroborado por dados em seres humanos. Estudos com PET mostraram uma 

redução da ligação do radiofármaco aos receptores dopaminérgicos D2 e D3 

estriatais após estímulos dolorosos em indivíduos saudáveis, o que infere uma 

maior liberação de dopamina nos gânglios da base em resposta a estímulos 

nociceptivos (Hagelberg et al., 2002, 2004; Pertovaara et al., 2004; Scott et al., 

2007). 

Estudo com neuroimagem funcional em indivíduos com doença de 

Parkinson, durante a condição off-medicação, mostrou aumento significativo na 

ativação na ínsula direita e nos córtex pré-frontal e cíngulo anterior esquerdo 

no PET em comparação ao grupo-controle, após dor experimental. A 

administração de levodopa corrigiu a ativação induzida pela dor nessas áreas 

cerebrais (Brefel-Courbon et al., 2005). 
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Estudos genéticos correlacionaram alterações do metabolismo da 

dopamina e alterações sensitivas. Alguns polimorfismos da COMT (enzima que 

metaboliza a dopamina extracelular) aumentariam a resposta nociceptiva a 

estímulos dolorosos em detrimento de outros (Rakvåg et al., 2005; Reyes-

Gibby et al., 2007). 

A diminuição da dopamina no sistema nervoso central também foi 

encontrada em doenças que cursam com dor crônica, entre elas, a fibromialgia. 

Foi mostrado que há diminuição dos receptores pré-sinápticos em doentes com 

fibromialgia quando comparados a indivíduos saudáveis em regiões cerebrais 

como o tálamo, o hipocampo e o giro do cíngulo anterior (Wood et al., 2007). 

Dois estudos mostraram que os doentes com fibromialgia expressam mais o 

polimorfismo da COMT (Met/met) relacionado à maior resposta nociceptiva que 

a população geral (Gürsoy et al., 2003; Josep García-Fructuoso et al., 2006). 

Finalmente, um estudo mostrou eficácia no controle da dor em doentes com 

fibromialgia com o uso do pramipexol, agonista dopaminérgico D2/D3 (Holman 

and Myers, 2005). 

Um desequilíbrio das informações sensitivas que chegam ao estriado 

também tenta explicar a influência do sistema dopaminérgico no 

processamento da dor. Os campos receptivos de aferências táteis para os 

gânglios da base são relativamente pequenos. No entanto, a desnervação 

dopaminérgica do estriado é acompanhada por uma expansão dos campos 

receptivos sensoriais, inclusive podendo ser ativados a partir de ambos os 

lados do corpo. Especula-se que este processo possa levar a um desbalanço, 

um desequilíbrio na percepção sensorial, resultando em alterações dos limiares 

e menor capacidade discriminativa sensitiva (Conte et al., 2013). Isso poderia 

explicar o porquê dos estudos com imagem funcional encontrarem uma 

ativação reduzida no córtex sensório-motor durante a percepção sensitiva em 

doentes com DP (Cao et al., 2011). O aumento do desequilíbrio dos receptores 

intraestriatais reduziria a ativação cortical esperada quando o estímulo 

sensorial é aplicado. Sendo assim, o tratamento com levodopa e a ECP 

poderiam reduzir o desbalanço e melhorar a percepção sensitiva. Com a 

progressão da doença, entretanto, estes déficits podem se agravar com a 

redução da inervação dopaminérgica no córtex e com a degeneração dos 
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receptores sensoriais periféricos (Nolano et al., 2008; Reichling e Levine, 

2011).  

Alterações eletrofisiológicas intrínsecas aos gânglios da base poderiam 

tentar justificar, em parte, alterações sensitivas presentes na doença. Acredita-

se que canais e circuitos neuronais nos gânglios da base sejam dispostos de 

forma somatotópica e espacialmente organizados. Os circuitos funcionariam 

seletivamente por meio de programas motores específicos, e apresentariam 

relações temporais e atividade elétrica distintas entre eles (Foffani et al.; 

Fogelson et al., 2006). No estado “normal” em modelos animais, a atividade 

elétrica entre grupos neuronais vizinhos é relativamente independente, 

enquanto que, no estado hipodopaminérgico ou em modelo parkinsoniano em 

primatas, há correlação linear, sincronização entre os disparos neuronais, 

sugerindo uma perda dessa independência (Raz et al., 2000). Potenciais de 

campo aferidos no núcleo subtalâmico em doentes com DP mostraram um 

aumento da atividade neuronal na chamada faixa beta (entre 13-35 Hz). O 

excesso da sincronização na faixa beta seria um dos fatores responsáveis pela 

bradicinesia vista nestes doentes. Tal hipótese é corroborada pelo fato da 

dopamina e da ECP dessincronizarem o excesso da atividade beta, e 

permitirem a realização do movimento (Brown et al., 2001; Cassidy et al., 2002; 

Kühn et al., 2004; Foffani et al., 2006). Interessantemente, a sincronização na 

faixa beta nos gânglios da base (NST e GPi) foi coerente com registros da 

atividade elétrica no córtex motor, sugerindo uma conecção estreita entre a 

atividade dos gânglios da base e o córtex (Eusebio et al., 2012). As alterações 

elétricas no córtex motor são atenuadas após a ECP do NST (Li et al., 2014). 

De qual maneira a estimulação profunda do NST altera a atividade cortical 

ainda é especulativa, mas a ativação antidrômica por meio das fibras eferentes 

aos gânglios da base seria uma possibilidade (Li et al., 2014). Não há estudos 

que transpõem os resultados da atividade elétrica no STN e no córtex sobre os 

sintomas motores para as alterações da sensibilidade. Uma reorganização da 

atividade elétrica dos gânglios da base (dessincronização beta) e, 

eventualmente, de regiões corticais relacionadas à integração sensitiva seria 

uma explicação plausível para o papel da ECP no “ajuste” sensitivo visto nos 

doentes do presente estudo.   
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Além das alterações supraespinhais descritas, foram descritos agregados 

de corpos de Lewy dentro da lâmina I do corno dorsal da medula espinhal, 

contribuindo, presumivelmente, para o aumento da somação temporal de 

estímulos sensoriais e aumento da nocicepção nos indivíduos com DP (Braak 

et al., 2007; Perrotta et al., 2011).  

Baseado nos trabalhos acima, fica evidente que a dor na DP não pode 

apenas ser explicada por alterações periféricas (rigidez, bradicinesia, 

alterações posturais) inerentes ao comprometimento motor da doença, e que a 

diminuição de dopamina nesses doentes afeta, diretamente, o processamento 

central da nocicepção e na modulação da dor. Tais dados justificariam a 

presença, em nosso estudo, de 24% dos doentes com dor no início da doença, 

e 53% com dor no hemicorpo menos acometido pelos sintomas motores da 

doença de Parkinson. 

Áreas corticais envolvidas na nocicepção têm relação com o estriado, 

principalmente a ínsula e o córtex sensitivo secundário (SII). Os núcleos 

intralaminares do tálamo também apresentam projeções ao núcleo caudado e 

ao putâmen. Fibras eferentes da substância negra se conectam com a 

amígdala, córtex pré-frontal e do cíngulo, áreas envolvidas na integração 

motivacional-afetiva da dor (Burkey et al., 1999). Além do estriado, a via 

mesolímbica dopaminérgica também tem relação cortical com áreas implicadas 

no processamento da dor, principalmente o giro do cíngulo anterior e o córtex 

insular agranular rostral (Peyron et al., 2000). 

Como consequência das interações das vias dopaminérgicas com as 

diversas áreas corticais descritas, a diminuição da dopamina no sistema 

nervoso central pode levar não só a mudanças nos limiares de percepção de 

sinais nociceptivos, como também afetar o processamento cognitivo e afetivo 

dessas informações (Jarcho et al., 2012). 

O presente estudo mostrou que, além de a ECP modular o aspecto 

discriminativo de dor, houve melhora da dimensão afetiva (aferida pela escala 

McGill-parte afetiva) e na interferência da dor nas atividades diárias, como 

caminhar, no humor, nas atividades gerais e dormir (aferida pelo o inventário 

breve da dor – IBD). Estes são dados originais e apontam para um efeito 

significativo da ECP não só no aspecto sensorial-discriminativo da dor (limiares 
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de nocicepção), mas, igualmente, em sua dimensão afetiva, 

consequentemente, levando a uma melhora da funcionalidade e da qualidade 

de vida. 

 

 
6.1.3 Efeitos da ECP nos limiares sensitivos  

 

Diferentes grupos têm relatado a presença de um limiar de dor menor e 

uma diminuição da tolerância à dor em doentes com DP (Maruo et al., 2011; 

Ciampi de Andrade et al.; Dellapina et al., 2012; Marques et al., 2013). A 

administração de levodopa corrigiria tais alterações, aumentando 

significativamente o limiar de dor (limiar de dor ao quente e ao frio) e a 

tolerância à dor ao quente nestes doentes, apesar de ausência de efeito sobre 

os limiares sensitivos em indivíduos saudáveis (Ciampi de Andrade et al.; 

Dellapina et al., 2012; Marques et al., 2013).   

Há um debate na literatura sobre o real efeito da dopamina e da ECP na 

mudança dos limiares sensitivos. O teste de sensibilidade quantitativo, 

conforme explicado anteriormente, envolve diversas etapas na detecção de 

limiares mecânicos, térmicos e vibratórios, processo o qual envolve, 

claramente, a atenção do doente. Nesse contexto, a administração de 

levodopa (e, provavelmente, a estimulação cerebral profunda) aumentariam a 

habilidade cognitiva atencional e motivacional, inclusive por ação nas vias 

mesolímbicas, melhorando a performance nos testes quantitativos-

discriminatórios, e, consequentemente, podendo levar a interpretações 

equivocadas. O doente na condição “off”, pelo comprometimento motor da 

rigidez, bradicinesia e tremor, apresentaria maior distração, além de um 

aumento de aferências sensitivas decorrentes desses sintomas, o que, 

novamente, poderia interferir na interpretação dos testes. Sem dúvida, esses 

argumentos também são motivo de discussão, pois, como mostramos acima, 

diversos pontos da literatura apontam para uma participação direta da 

dopamina no processamento da nocicepção, seja em estudos pré-clínicos ou 

clínicos. Além disso, outros testes foram utilizados para aferir limiares 

sensitivos e participação da dopamina na nocicepção, como a estimulação 
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térmica com água fria (Brefel-Courbon et al., 2005), estudos com potenciais 

evocados a laser (Schestatsky et al., 2007), e estudo do reflexo de flexão 

nociceptivo (Gerdelat-Mas et al., 2007a), que, teoricamente, não apresenta 

interferência cortical na interpretação.  

A cirurgia (ECP) tem um claro efeito sobre os limiares sensitivos. Diversos 

estudos avaliaram os efeitos da ECP-NST sobre a sensibilidade nos doentes 

com DP utilizando o teste de sensibilidade quantitativo. A ECP aumenta o 

limiar de dor ao quente (LDQ) e reduz a atividade cerebral no córtex 

somatossensitivo após estímulo doloroso, enquanto não apresenta efeitos em 

doentes sem dor (Dellapina et al., 2012). A ECP-NST modula, principalmente, 

os limiares das fibras finas sensitivas (Ciampi de Andrade et al., 2012), 

melhorando a detecção e aumentando os limiares dolorosos. Marques et al. 

mostraram que a ECP aumenta o limiar de dor e de tolerância mecânicas 

(Marques et al., 2013), enquanto que Gierthmühlen et al. não notaram 

alterações em limiares dolorosos, apenas melhora da detecção térmica 

(Gierthmühlen et al., 2010). Os estudos, até o momento, com teste de 

sensibilidade quantitativo não são prospectivos. Eles avaliam, no mesmo dia, o 

doente em off-estimulação e on-estimulação, ou seja, avaliam o efeito agudo 

da estimulação cerebral em doentes já operados. Nosso estudo avaliou os 

limiares sensitivos de forma prospectiva, com o objeto de avaliar o real efeito 

da ECP a longo prazo, além de poder compará-la com o estado basal da 

sensibilidade do doente, antes da cirurgia. Mostrou-se que, comparados com o 

grupo-controle, os indivíduos com doença de Parkinson apresentam pior 

sensibilidade inócua a estímulos mecânicos, térmicos e vibratórios, além de 

menores límens  térmicos e mecânico. Um ano após a cirurgia, os doentes 

apresentaram melhora da discriminação mecânica e térmica; além disso, 

houve aumento do limiar de dor ao frio, e, consequentemente, aumento dos 

límens  (diferença entre o limiar de detecção e dor). Tais dados demonstram 

que os indivíduos com doença de Parkinson apresentam comprometimento do 

limiar de detecção tanto para fibras grossas (mecânica e vibratória) quanto 

para fibras finas (sensibilidade térmica), além de apresentarem menor limiar de 

dor. Essas alterações são corrigidas pela estimulação, com exceção da 

sensibilidade vibratória e do estímulo supralimiar mecânico. Interessantemente, 
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tais mudanças não tiveram correlação com a resposta à dopamina no pré-

operatório e com melhora dos sintomas motores após a cirurgia (p>0,02), 

inferindo que os mecanismos de melhora sensitiva não se correlacionam 

diretamente com a melhora da rigidez, bradicinesia e tremor. Não houve 

diferença significativa entre os limiares dos grupos que apresentavam dor 

somente antes da cirurgia (grupo A), antes e após a cirurgia (grupo B), e o 

grupo sem dor, antes ou após a cirurgia (grupo C), exceto para os pacientes 

sem dor (grupo C), que apresentam melhor detecção a estímulos térmicos 

inócuos. De forma geral, os limiares tiveram alteração homogênea entre os 

grupos, independente se o doente apresentava ou não dor. A “correção” no 

processamento central da dor pela ECP e nas vias de 

nocicepção/neuromodulárias ocorre de forma linear, independente da presença 

de sintomas sensitivos.  Tais dados podem ajudar na compreensão dos efeitos 

da estimulação cerebral sobre os sintomas não motores na doença de 

Parkinson, em especial, a dor.  

Conforme discutido, acredita-se que ECP-NST module os gânglios da 

base, melhorando o “desbalanço” sensorial descrito anteriormente, e tenha 

influência em áreas corticais relacionadas à integração sensitiva, como a ínsula 

e o córtex parietal. Isto poderia explicar a importante melhora da dor central 

nos doentes com DP (Trost et al., 2006; Kim et al., 2008). Estudos com PET 

mostraram redução da ativação das áreas corticais relacionadas à 

sensibilidade após a ECP em doentes com DP que apresentavam dor central 

(Dellapina et al., 2012). A ECP-NST poderia restaurar funcionalmente circuitos 

alterados dos gânglios da base por meio da inibição de vias glutamatérgicas 

excitatórias patológicas do NST (Benazzouz e Hallett, 2000). Os 

neuropeptídeos também estão envolvidos na modulação da via nigroestriatal 

dopaminérgica. A substância P está presente na via direta estriado-palidal, 

enquanto que a encefalina age na via indireta (Loher et al., 2002; Kim et al.; 

Dellapina et al., 2012). Um desbalanço entre a substância P e a encefalina nos 

gânglios da base poderia, em parte, explicar a diferente modulação da ECP em 

doentes com DP que apresentam ou não dor, embora o mecanismo de como 

tal modulação possa ocorrer ainda é incerto. O mecanismo pelo qual a ECP 

altera os limiares sensitivos térmicos também não é compreendido, embora 
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algumas hipóteses foram consideradas. A ECP poderia, indiretamente, ativar o 

córtex somatossensitivo, melhorando a discriminação sensitiva. Estudo com 

PET mostrou que, na condição on-estimulação ,houve aumento da atividade 

cerebral nas região frontal direita, córtex temporal e parietal (Hilker et al., 

2004). Sendo assim, a ECP influenciaria não apenas os circuitos locais, nos 

gânglios da base, como também em locais distantes, como as regiões frontal, 

parietal e límbica (Hilker et al., 2004). A melhora da descriminação sensitiva 

dos doentes também pode estar relacionada à melhora atencional/ 

motivacional promovidas tanto pela dopamina como pela ECP. Por meio da 

parte afetiva do NST, a ECP poderia influenciar o núcleo accumbens, o qual 

está envolvido no comportamento emotivo e motivacional, e que também 

relaciona-se ao processamento central da dor. Assim, a ECP-NST poderia 

influenciar a percepção da dor nos doentes com DP, alterando o aspecto 

emocional desses (Le Jeune et al., 2010). As alterações motivacionais 

poderiam explicar, em parte, os resultados, mas não totalmente, conforme 

discutido anteriormente. Além de diversos outros estudos terem mostrados, por 

meio de outras metodologias, melhora da sensibilidade após a administração 

de dopamina ou ECP (Brefel-Courbon et al., 2005; Gerdelat-Mas et al., 2007a; 

Schestatsky et al., 2007), Ciampi et al. mostraram alterações nos limiares 

sensoriais mesmo entre diferentes grupos de doentes sob on-estimulação 

(doentes que mantinham dor após a cirurgia apresentavam menores limiares à 

dor experimental que os doentes sem dor após a cirurgia) (Ciampi de Andrade 

et al., 2012), resultado que não justificaria a hipótese de melhora motivacional 

no estado “on”. 

 
 

6.1.4 Nocicepção vs Modulação  
 
O mecanismo pelo qual há um comprometimento na detecção de limiares 

sensitivos e um menor limiar para a dor na doença de Parkinson não estão 

estabelecidos. Questiona-se se a dopamina participaria, efetivamente, das vias 

nociceptivas – transmissão dos estímulos sensitivos até as áreas corticais 
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discriminativas – ou se ela participaria da modulação desse estimulo sensitivos, 

principalmente por meio das vias descendentes modulatórias. 

Os receptores sensitivos apresentam dois aspectos: i) exteroceptivo, 

importante aspecto discriminativo para reconhecimento de objetos e 

exploração do ambiente; ii) enteroceptivo, aspecto afetivo relacionado a 

funções autonômicas, homeostase e comportamento termorregulatório. A dor e 

a temperatura estão intimamente relacionadas anatomicamente e 

funcionalmente no sistema nervoso central – consistente com as suas 

importâncias em manter a integridade corporal – e estão integradas entre si 

(Craig et al., 2000). Estudos de imagem favorecem a hipótese de que o 

processamento central da sensibilidade térmica estaria na região 

média/posterior da ínsula. A ativação da ínsula no PET-Scan correlaciona-se 

com a intensidade do estímulo sensitivo (mais especificamente, o estímulo frio). 

Isso demonstra que a sensibilidade térmica tem importante componente 

enteroceptivo (Craig et al., 2000). Termorreceptores inervando a pele e os 

tecidos profundos contêm fibras aferentes primárias inócuas (A𝛿 “frio” e C 

“quente”) que terminam na coluna posterior na medula espinhal, local no qual 

uma população única de neurônios na lâmina I são termoespecíficos e 

morfologicamente distintos. Tais neurônios, por sua vez, terminam no tálamo 

(núcleo ventromedial posterior), que contém neurônios termo e nociceptivos 

específicos, que, finalmente, enviam aferências à ínsula (Christensen and Perl, 

1970; Dostrovsky e Hellon, 1978; Dostrovsky and Craig, 1996; Han et al., 

1998). Os neurônios periféricos com termorreceptores têm limiares próximos à 

temperatura normal da pele, e apresentam respostas lineares durante a 

diminuição da temperatura inócua, sendo que sua atividade está 

correlacionada com a sensação térmica discriminativa e é inibida pelo 

aquecimento simultâneo (Craig e Bushnell, 1994; Dostrovsky e Craig, 1996). A 

eliminação experimental específica da sensibilidade ao frio (por meio do 

bloqueio periférico de fibras A𝛿), mas não ao quente, faz com que estímulos 

frios inócuos sejam dolorosos (LaMotte e Thalhammer, 1982). Isso seria 

explicado por uma aumento da transmissão aferente das fibras nociceptivas 

(fibras C), relacionadas tanto ao frio quanto ao quente, secundárias a uma 

desinibição central na lâmina I (Craig e Bushnell, 1994). Frente a tais dados, 
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pode-se imaginar que doentes com redução da atividade das fibras sensitivas 

relacionadas ao frio ou disfunção de áreas no SNC relacionadas à 

sensibilidade térmica ao frio, e, portanto, com detecção ao estímulo frio inócuo 

alterado, apresentariam ativação da nocicepção precocemente (durante o 

resfriamento), em temperaturas geralmente inócuas, justamente por uma 

desinibição central dos potenciais das fibras nociceptivas tipo C. 

Consequentemente haveria uma redução do límen frio, variável que mede o 

intervalo detecção-nocicepção. Não se pode extrapolar tais experimentos para 

indivíduos com doença de Parkinson, mas é uma possível teoria para explicar, 

em parte, as alterações sensitivas presentes na doença. De qual maneira a 

ECP corrigiria tais alterações ainda não se sabe, como exemplificado 

anteriormente, mas acredita-se que o melhora do funcionamento nos gânglios 

da base causadas pela ECP reorganizaria a integração de vias sensitivas 

modulatórias, diretamente relacionadas à dopamina ou a outros 

neurotransmissores (serotonina e noradrenalina). Além disso, o 

reestabelecimento de conexões dos gânglios da base com áreas corticais, 

entre elas, a ínsula, poderia contribuir para a melhora da discriminação da 

sensibilidade (Hilker et al., 2004; Dellapina et al., 2012), como visto no presente 

trabalho.  

Além da sensibilidade térmica e mecânica, estudos mostraram que a 

sensibilidade conduzida por fibras grossas e relacionadas à coluna dorsal na 

medula também podem estar comprometidas na DP. O presente estudo 

mostrou que, quando comparados com o grupo-controle, os doentes com DP 

apresentam maior limiar de detecção de sensibilidade vibratória, que não 

melhora após a cirurgia. Em geral, a maioria das investigações mostrou que os 

indivíduos com doença de Parkinson têm maiores limiares tanto para 

sensibilidade proprioceptiva quanto para sensibilidade cinética do membro. 

Examinando a sensibilidade a pequenas mudanças na posição do membro, 

movendo passivamente o antebraço, Maschke et al. mostraram que os doentes 

com DP necessitam de deslocamentos maiores do que os controles, indicando 

uma sensibilidade reduzida para a detecção da posição do membro (Maschke 

et al., 2003). A capacidade dos doentes com DP em julgar a forma de uma 

objeto, a estereoagnosia, também mostrou-se reduzida, mesmo na fase inicial 
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da doença, em comparação com indivíduos normais (Konczak et al., 2007, 

2009). Estudos sobre os efeitos da medicação dopaminérgica na 

propriocepção apresentam resultados controversos. Alguns pesquisadores 

verificaram que os limiares de detecção proprioceptiva não melhoraram com a 

administração de levodopa (Jobst et al., 1997; Maschke et al., 2003), enquanto 

outro estudo mostrou melhora da função cinestésica nos doentes em on-

medicação (Li et al., 2010). Em doentes submetidos à ECP houve uma melhora 

de 20% da sensibilidade proprioceptiva 6 meses após a cirurgia (Wagle Shukla 

et al., 2013). 

 

 

6.1.5 Estimulação cerebral profunda, sintomas motores e não motores  
 
A ECP-NST pode produzir um alívio da dor em até 80% dos doentes com 

DP, especialmente durante o período “"off" (Tolosa et al., 2007; Kim et al., 

2008), sendo que essa melhora na intensidade da dor não apresenta uma 

correlação direta com a melhora motora após a cirurgia (Wolz et al., 2012; 

Marques et al., 2013). O presente estudo mostrou que não só a dor como 

outros sintomas não motores não variam após a ECP da mesma maneira que o 

quadro motor, possivelmente por dividirem mecanismos diferentes no SNC 

(Cury et al., 2014). As flutuações dos SNM na doença de Parkinson são 

heterogêneas e complexas. Não há, necessariamente, correlação entre as 

flutuações motoras e os SNM, ou seja, a concentração/atenção, depressão e 

ansiedade, não necessariamente, estão otimizadas quando o doente está em 

seu melhor estado motor (Storch et al., 2013). Argumenta-se que muito das 

diferenças de resposta entre os sintomas motores e não motores se devam a 

diferentes vias e neurotransmissores envolvidos, estando as vias não 

dopaminérgicas mais implicadas na origem dos SNM (Ahlskog, 2007). De fato, 

diversos sintomas não motores não respondem à terapia dopaminérgica, 

principalmente os sintomas cognitivos e autonômicos. Por outro lado, há 

sintomas motores que também não respondem à terapia dopaminérgica de 

forma adequada, como alterações da marcha e da fala. Dessa forma, podemos 

ter sintomas na doença de Parkinson que respondem à terapia dopaminérgica 
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(e que, geralmente, respondem à estimulação cerebral), que são 

consequentes, fundamentalmente, à disfunção dos gânglios da base, em 

particular, a via nigroestriatal, e sintomas que não respondem à terapia 

dopaminérgica (e que, geralmente, também não respondem à estimulação 

cerebral), consequentes de alterações de outras neurotransmissores, outras 

vias e outras regiões do encéfalo (Antonini e Albin, 2013). Os sintomas 

“respondedores”  à dopamina, por sua vez, não respondem de forma linear 

entre si. O desbalanço nigroestriatal, o “ruído” gerado pelas alterações 

metabólicas/neuronais no estriado, não é igual para cada um dos sintomas. 

Assim, doentes que, muitas vezes, possam estar com bom controle dos 

sintomas motores, não necessariamente estarão bem controlados de outros 

sintomas não motores, e ajustes adicionais da terapia dopaminérgica 

beneficiariam tais doentes.    

Os sintomas não motores na doença de Parkinson são comuns e estão 

associados a uma redução significativa da qualidade de vida (Williams et al., 

2010). Além das alterações dolorosas e sensitivas não dolorosas, o presente 

estudo mostrou uma melhora de outros SNM, como o sono, fadiga, atenção, 

ansiedade, depressão e memória após a cirurgia. Witjas et al. mostraram uma 

melhora em todos os domínios de sintomas não motores após a ECP-NST em 

54 doentes, avaliados pela escala de sintomas não motores (Witjas et al., 

2007). Em outros estudos, os resultados cognitivos e psiquiátricos 

demonstraram discrepâncias, sendo que as alterações neuropsiquiátricas após 

a ECP-NST ainda estão em debate (Ardouin et al., 1999; Saint-Cyr et al., 2000; 

Houeto et al., 2002; Morrison et al., 2004). O presente estudo avaliou os 

sintomas não motores com a escala de sintomas não motores da DP, que, 

embora seja abrangente, é limitada pois explora poucos pontos de cada 

sintoma específico, devendo esses resultados serem mais bem explorados em 

estudos mais específicos futuramente. 

Poucos estudos avaliaram prospectivamente a dor antes e após a ECP-

NST. Estudos prévios mostraram que a ECP-NST é mais efetiva no tratamento 

da dor distônica, seguida da dor musculoesquelética, dado corroborado pelo 

presente trabalho (Cury et al., 2014). Não se notaram alterações significativas 

entre a dor central e neuropática após a cirurgia (Cury et al., 2014). Em geral, 
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os estudos, até o momento, avaliaram apenas a intensidade da dor. Zibetti et 

al. relataram uma melhora de 77% na intensidade da dor 24 meses após a 

cirurgia, usando o item 17 da UPDRS parte II (“queixas sensitivas”) (Zibetti et 

al., 2007). Dois estudos mostraram uma melhora de 80% e 40% em VAS após 

12 e 24 meses, respectivamente (Kim et al.; Oshima et al., 2012). O presente 

estudo mostrou uma melhora de 83% na escala visual analógica de dor (EVA). 

A EVA avalia a intensidade da dor apenas no momento da avaliação. Sabendo 

que a dor na DP flutua durante o dia (Silburn et al., 2008; Seki et al., 2013), 

uma única medida da EVA não caracteriza idealmente a dor nesses doentes. 

Assim, além da EVA, utilizou-se o inventário breve da dor, que permite a 

caracterização da intensidade da pior dor durante as últimas 24 horas. O 

estudo também mostrou uma melhora na intensidade dessa "pior dor" (melhora 

de 71%) após a cirurgia. 

A dor musculoesquelética foi a síndrome dolorosa mais prevalente no 

presente estudo, o que está de acordo com dados de estudos recentes (Lee et 

al., 2006; Silva et al., 2008; Beiske et al., 2009). Em um estudo com 

seguimento de 3 meses sobre os efeitos da estimulação cerebral profunda 

sobre a dor na DP, Kim et al. relataram que a dor distônica (100%) e a dor 

central (92%) eram proeminentemente responsivas à cirurgia, em comparação 

com a dor radicular/neuropática (63%) e dor musculoesquelética (61%) (Kim et 

al., 2008). De acordo com a literatura, o presente estudo mostrou que a dor 

distônica foi o subtipo que mais melhorou (100%).  

Até o momento, não há descrição da prevalência da síndrome dolorosa 

miofascial na doença de Parkinson (79,3% dos doentes com dor no presente 

estudo), além de não haver uma descrição dos principais músculos afetados 

pela doença. Tal conhecimento é fundamental pois tem relevância em 

programas de reabilitação, uma vez que os músculos mais frequentemente 

afetados são axiais, e apresentam papel importante na marcha e no equilíbrio. 

A síndrome da dor miofascial é, também, frequentemente, associada com dor 

referida e hiperalgesia secundária, o que pode colocar alguns desafios no seu 

diagnóstico (Nielsen, 1981; Riley et al., 2007). Tais resultados salientam a 

necessidade de caracterizar, num mesmo doente, as diferentes síndromes de 

dor presentes, uma vez que elas respondem diferentemente à levodopa, ao 
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DBS e à reabilitação (Travell e Funt, 1985; Kraus e Fischer, 1991; Borg-Stein, 

2006). 

Poucos estudos avaliaram o surgimento de dor após a ECP-NST. Um 

estudo com seguimento de 6 meses após a cirurgia mostrou o surgimento de 

dor em 5 doentes (Kim et al., 2008). Dois doentes do presente estudo 

desenvolveram dor após a cirurgia: um desenvolveu dor no membro superior 

esquerdo relacionado à distonia e outro osteoartrite no joelho esquerdo.  

Não se sabe, até o momento, qual a categoria dos SNM responde melhor 

à ECP e se eles se eles são afetados da mesma forma pela estimulação. Do 

mesmo modo, não se sabe se há correlação entre as mudanças nos sintomas 

não motores e as alterações motoras. O presente estudo não mostrou 

correlação entre as mudanças em cada um dos sintomas não motores e 

alterações na intensidade da dor após a STN-DBS. Também não se encontrou 

qualquer correlação entre as alterações na intensidade da dor e na melhora 

motora após a cirurgia. Dois estudos também não encontraram correlações 

entre a gravidade dos sintomas motores, e os limiares de dor e sintomas 

sensitivos, sugerindo, provavelmente, que os mecanismos envolvidos nos 

sintomas motores e não motores sejam diferentes (Spielberger et al., 2011; 

Wolz et al., 2012). 

A ECP-NST  também está associada à melhora da qualidade de vida. 

Daniels et al. mostraram que a melhoria da qualidade de vida seis meses após 

a ECP-NST foi significativamente correlacionada com a redução do tempo de 

“off” diário, com a melhora no UPDRS-III, e melhora no humor (Daniels et al., 

2011). Entretanto, os sintomas não motores não foram avaliados nestes 

doentes. O presente estudo mostrou que há uma correlação significativa entre 

a melhora da qualidade de vida e as mudanças na intensidade da dor, 

sintomas gastrointestinais e ansiedade um ano após a cirurgia. A regressão 

multivariada mostrou que a dor foi o principal fator determinante dessa 

correlação, seguido dos sintomas gastrointestinais. 

A presença de um grupo-controle com os doentes com DP em lista de 

espera para a ECP-NST nos permitiria avaliar a real incidência da dor na 

doença de Parkinson e nos permitiria descrever a taxa de variação da dor, 

como as melhoras espontâneas e agravos esperados nessa população dentro 
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de um ano. No entanto, como a maioria dos doentes com dor crônica antes da 

cirurgia apresentou um alívio da dor muito importante após a intervenção, 

acreditamos que a maioria dos efeitos observados após o procedimento está 

diretamente relacionada com a estimulação cerebral profunda. 

 

 

6.1.6 Novas perspectivas na avaliação da dor na doença de Parkinson 
 
Embora a classificação da Ford forneça uma abordagem objetiva para o 

diagnóstico da dor relacionada à DP, uma caracterização específica das 

síndromes dolorosa associada deveria ser mais bem explorada. Por exemplo, 

dor central é definida como a presença de queimação, formigamento, que não 

se limitam ao território de raízes nervosas (Ford, 1998). Embora esta seja uma 

descrição clínica, pode ocorrer em alguns casos de DP, ela não é específica; 

ela não foi formalmente validada e pode levar doentes com outras síndromes 

de dor neuropática (como a síndrome do túnel do carpo ou outras neuropatias 

não radiculares) a preencherem os seus critérios atuais e serem erroneamente 

classificadas como dor central. Além disso, o termo "central" não parece ser 

correto, porque esse não faz alusão à dor neuropática central, que é uma 

entidade clínica diferente [critérios NeuPSIG]. É provável que a maioria das 

síndromes dolorosas relacionada à DP, se não todas, tenha mecanismos 

centrais (pela deficiência de dopamina e outros neurotransmissores), mas que 

não necessariamente preenchem os critérios atuais de dor neuropática central 

(Treede et al., 2008). 
A avaliação da dor na doença de Parkinson nos estudos, geralmente, é 

abordada por vários questionários, utilizados para avaliação geral de diversos 

tipos de dor (Chaudhuri et al., 2006). Como não são específicos para a doença 

de Parkinson, pode-se perder informações importantes relacionadas à 

classificação e ao tratamento da síndrome dolorosa. A escala visual analógica 

(EVA) é a ferramenta mais utilizada em estudos com DP até o momento (Kim 

et al.; Oshima et al., 2012; Sürücü et al., 2013), mas não é adequada para 

avaliar a dor intermitente que, por exemplo, piora em períodos de off-

medicação (Ford, 2010). Para evitar esse viés, utilizamos, em nosso estudo, 
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além da EVA, o Inventário Breve da Dor (IBD), que permite a quantificação da 

intensidade mais forte da dor nas últimas 24h, além da interferência da dor nas 

atividades diárias (Djaldetti et al., 2007; Beiske et al., 2009; Ciampi de Andrade 

et al., 2012). O Questionário de Dor McGill (MPQ) (Voorhies et al., 2007; 

Menezes Costa et al., 2011; Ferreira et al., 2013) permite a quantificação dos 

aspectos sensoriais discriminativos e afetivos da dor (Nebe and Ebersbach, 

2009; (Ciampi de Andrade et al., 2012). O presente estudo mostrou que a ECP-

NST melhorou ambos os aspectos após a cirurgia (Cury et al., 2014). Dos 41 

doentes avaliados, apenas 2 (4,5%) apresentaram dor neuropática por meio do 

questionário Douleur Neuropathique (DN-4), que tem uma alta sensibilidade e 

especificidade para o diagnóstico de dor neuropática (Santos et al., 2010b). 

Não houve alteração da dor neuropática após a cirurgia. O PainDETECT é 

outra escala de triagem de dor neuropática que foi utilizada na DP 

(Gierthmühlen et al., 2010). O Inventário de Sintomas de Dor Neuropática 

(ISDN) é utilizado no seguimento dos doentes com dor neuropática e permite a 

caracterização do tipo de sintoma (espontâneo, evocado ou dor paroxística) e, 

também, foi aplicado previamente na DP (Bouhassira et al., 2004). A avaliação 

da dor em doentes com DP, conforme discutido, pode ser sujeita a diferentes 

vieses devido às flutuações relacionadas à DP e que podem influenciar na 

percepção dos sintomas dolorosos. Assim, a caracterização da dor na DP deve 

levar em consideração o estado motor, o tratamento (levodopa, ECP) e suas 

complicações (como as discinesias). Considerando a alta prevalência de dor 

crônica na população em geral (Breivik et al., 2006), é importante saber se a 

dor presente, de fato, está relacionada à DP, caracterizando a temporalidade 

da dor e a sua relação com o status motor do doentes (Nègre-Pagès et al., 

2008). A presença de algumas síndromes dolorosas, tais como a dor 

neuropática e síndrome dolorosa miofascial podem ser facilmente 

diagnosticadas por ferramentas de triagem. Por exemplo, nosso estudo 

mostrou que 69% dos doentes com DP apresentavam dor que piorava durante 

o período "off" e 79% dos doentes que apresentavam dor tinham síndrome 

dolorosa miofascial associado. Atualmente, não há uma escala específica que 

avalie todas as particulares da dor na doença de Parkinson, e novos 

questionários e instrumentos de avaliação serão importantes no futuro. Outro 
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ponto importante está na abordagem terapêutica das síndromes dolorosas, que 

podem, de forma variada, responder ao tratamento dos sintomas motores 

(levodopa e estimulação cerebral profunda). As síndromes dolorosas que não 

respondem ou respondem parcialmente ao tratamento antiparkinsoniano 

devem ser abordadas considerando o mecanismo fisiopatológico da dor 

envolvida. 

Baseado no exposto acima, propusemos, em conjunto com 

pesquisadores da Alemanha (Marburg) e França (Paris e Créteil), uma nova 

escala a ser utilizada na avaliação da dor na doença de Parkinson, que aborde, 

de forma específica, a relação da dor com o desenvolvimento e a 

temporalidade da doença, a resposta da dor ao uso de medicações 

dopaminérgicas, a associação às complicações motoras, e a classificação em 

diferentes síndromes (Apendice E), aceito para publicação na Movement 

Disorders Clinical Practice). 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

- A estimulação cerebral profunda crônica do núcleo subtalâmico em 

pacientes com doença de Parkinson, além de melhorar os sintomas motores da 

doença, está associada à redução da prevalência da dor, à melhora da 

intensidade da dor nos pacientes que permanecem sintomáticos após a 

cirurgia, à melhora dos sintomas afetivos relacionados à dor e à melhora da 

descriminação da sensibilidade térmica e mecânica. Os subtipos de dor 

musculoesquelética e distônica são as que mais apresentam alívio após a 

cirurgia.  

- A ECP melhora outros sintomas não motores, como a atenção, a fadiga, 

o sono, a ansiedade, a depressão e alterações do trato gastrointestinal. Não há 

correlação entre as alterações dos sintomas não motores e dos sintomas 

motores, assim como as alterações nos sintomas não motores não 

correlacionam-se entre si. 

- Há importante melhora da qualidade de vida um ano após a ECP, a qual 

se correlaciona, diretamente, com o alívio da dor, dos sintomas 

gastrointestinais, e da ansiedade. 
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8  ANEXOS 

 

 

8.1  Anexo A - Ficha de avaliação do paciente 
 
Avaliador:______________________ 
 
Data da avaliação: ____/____/______ 
Nome: 
_______________________________________________________________ 
Sexo: _______________________________ Registro 
HC:_________________________ 
Estado civil: _________________________Data de nascimento:___/___/____ 
Naturalidade/Procedência: _________________________________________ 
Telefone: 
_____________________________Escolaridade:_______________________ 
Profissão/Ocupação: ______________________________________________ 
Renda familiar: ___________________________________________________ 
Co-morbidades: __________________________________________________ 
 
Diagnóstico de DPi 
Sinais cardinais Bradicinesia [  ] Rigidez [  ] Tremor de repouso [  ] Instabilidade postural [  ] 

Sintoma mais proeminente no início  

Local e data de início dos sintomas   

Critérios de apoio 
diagnóstico 

Início unilateral [  ] Tremor de repouso [  ] Doença progressiva [  ] Assimetria persistente 
[  ] 

Resposta excelente a L-
dopa [  ] 

Discinesia induzida por L-
dopa [  ] 

Curso clinico >= 10 
anos [  ] 

Resposta a L-dopa por 
>= 5 anos [  ] 

Características 
atípicas 

Quedas precoces [  ] Demência/Alucinações precoces [  ] Paralisia supranuclear [  ] 

Disautonomia precoce [  ] Lesão focal cerebral [  ] Uso de neurolépticos [  ] 

Sintomas cerebelares [   ] 
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I) Avaliação pré-operatória 
 
 Medicações: data do início da 
Levodopa_____________________________________ 
 
 
Medicações  

  

  

  

  

  

  

Equivalência a L-dopa  

  
Indicação cirúrgica: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 Complicações motoras: data de início 
_______________________________________ 
                                           início de OFF imprevisível 
_____________________________ 
Flutuações motoras 
(wearing off, fenômeno on-
off, on retardado, no-on,...) 

 
 
 

 
            DISCINESIAS (Obeso et al., 1989) 
“ ON” Discinesia  Sim [   ]    Não [   ] 

Tipo de movimento Coreia [   ]      Distonia [   ]          Outros    

Distonia de período OFF Sim [   ] Não [   ] 

Local mais proeminente Axial [   ]   Apendicular [   ] Direito [   ]   Esquerdo [   ] 

  
Distonia 
(horas por dia/ %dia) 

 

 
Discinesia 
(horas por dia/ %dia) 
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UPDRS-III:  
ON______________________OFF________________________ 
Melhora no Teste de Resposta a L-dopa ___________ 
 
Escala de Hoehn & Yahr: ___________ 
 
II) Avaliação clínica da dor 
 
Local e início: ______________________ 
 
Lateralidade: ______________________ 
 
Relação com a DP: 
 
__Dor diretamente relacionada à DP 
__Dor indiretamente relacionada à DP 
__Dor não relacionada à DP 
 
Alívio com medicações dopaminérgicas 
 
Subtipos de dor presentes: ______________________ 
 
Descrição da musculatura afetada: ______________________ 
 
Escala visual analógica: ______________________ 
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8.2  Anexo B - Questionário de Qualidade de Vida SF-36 
 

1- Em geral você diria que sua saúde é:  

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 
1 2 3 4 5 

 
2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, 
agora? 

Muito Melhor Um Pouco 
Melhor 

Quase a 
Mesma 

Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 
 
3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente 
durante um dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer 
estas atividades? Neste caso, quando?  

Atividades Sim, dificulta 
muito 

Sim, dificulta 
um pouco 

Não, não 
dificulta de 

modo algum 
a) Atividades Rigorosas, que 
exigem muito esforço, tais como 
correr, levantar objetos pesados, 
participar em esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais 
como mover uma mesa, passar 
aspirador de pó, jogar bola, varrer 
a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar 
mantimentos 

1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 
e) Subir um lance de escada 1 2 3 
f) Curvar-se, ajoelhar-se ou 
dobrar-se 

1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 
h) Andar vários quarteirões 1 2 3 
i) Andar um quarteirão 1 2 3 
j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 
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4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas 
com seu trabalho ou com alguma atividade regular, como consequência de 
sua saúde física?   
 Sim Não 
a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao 
seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 
c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras 
atividades. 

1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras 
atividades (p. ex. necessitou de um esforço extra).   

1 2 

 
5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas 
com seu trabalho ou outra atividade regular diária, como consequência de 
algum problema emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?  
 Sim Não 
a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao 
seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 
c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto 
cuidado como geralmente faz. 

1 2 

 
6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou 
problemas emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em 
relação à família, amigos ou em grupo? 

De forma 
nenhuma 

Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
 
7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  
Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 
 
8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho 
normal (incluindo o trabalho dentro de casa)? 

De maneira 
alguma 

Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido 
com você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma 
resposta que mais se aproxime de maneira como você se sente, em relação 
às últimas 4 semanas.  
 

Todo 
Tempo 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma boa 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte 

do 
tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo 
você tem se 
sentindo cheio de 
vigor, de 
vontade, de 
força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo 
você tem se 
sentido uma 
pessoa muito 
nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo 
você tem se 
sentido tão 
deprimido que 
nada pode 
anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo 
você tem se 
sentido calmo ou 
tranquilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo 
você tem se 
sentido com 
muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo 
você tem se 
sentido 
desanimado ou 
abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo 
você tem se 
sentido 
esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo 
você tem se 
sentido uma 
pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo 
você tem se 
sentido cansado?  

1 2 3 4 5 6 
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10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou 
problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como 
visitar amigos, parentes, etc)?  

Todo 
Tempo 

A maior parte 
do tempo 

Alguma parte do 
tempo 

Uma pequena 
parte do 
tempo 

Nenhuma parte 
do tempo 

1 2 3 4 5 
 
11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 

Definitivamente 
verdadeiro 

A maioria 
das vezes 
verdadeiro 

Não 
sei 

A 
maioria 

das 
vezes 
falso 

Definitiva- 
mente 
falso 

a) Eu costumo 
obedecer  um 
pouco mais 
facilmente que as 
outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão 
saudável quanto 
qualquer pessoa 
que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a 
minha saúde vai 
piorar 

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 
excelente 1 2 3 4 5 
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CÁLCULO DOS ESCORES DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA 
 

Fase 1: Ponderação dos dados 
 

Questão Pontuação 
01 Se a resposta for 

1 
2 
3 
4 
5 

Pontuação 
5,0 
4,4 
3,4 
2,0 
1,0 

02 Manter o mesmo valor 
03 Soma de todos os valores 
04 Soma de todos os valores 
05 Soma de todos os valores 
06 Se a resposta for 

1 
2 
3 
4 
5 

Pontuação 
5 
4 
3 
2 
1 

07 Se a resposta for 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Pontuação 
6,0 
5,4 
4,2 
3,1 
2,0 
1,0 

08 A resposta da questão 8 depende da nota da questão 7 
Se 7 = 1 e se 8 = 1, o valor da questão é (6) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 1, o valor da questão é (5) 
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 2, o valor da questão é (4) 
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (3) 
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 4, o valor da questão é (2) 
Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (1) 

 
Se a questão 7 não for respondida, o escorre da questão 8 
passa a ser o seguinte: 

Se a resposta for (1), a pontuação será (6) 
    Se a resposta for (2), a pontuação será (4,75) 
  Se a resposta for (3), a pontuação será (3,5) 

    Se a resposta for (4), a pontuação será (2,25)  
  Se a resposta for (5), a pontuação será (1,0) 
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09 Nesta questão, a pontuação para os itens a, d, e ,h, deverá 
seguir a seguinte orientação:  

Se a resposta for 1, o valor será (6) 
Se a resposta for 2, o valor será (5) 
Se a resposta for 3, o valor será (4) 
Se a resposta for 4, o valor será (3) 
Se a resposta for 5, o valor será (2) 
Se a resposta for 6, o valor será (1) 

Para os demais itens (b, c,f,g, i), o valor será mantido o mesmo 
10 Considerar o mesmo valor. 
11 Nesta questão os itens deverão ser somados, porém os itens b 

e d deverão seguir a seguinte pontuação:  
Se a resposta for 1, o valor será (5) 
Se a resposta for 2, o valor será (4) 
Se a resposta for 3, o valor será (3) 
Se a resposta for 4, o valor será (2) 
Se a resposta for 5, o valor será (1) 

 
Fase 2: Cálculo do Raw Scale 
 
Nesta fase você irá transformar o valor das questões anteriores em notas de 8 
domínios que variam de 0 (zero) a 100 (cem), onde 0 = pior e 100 = melhor 
para cada domínio. É chamado de raw scale porque o valor final não 
apresenta nenhuma unidade de medida.  
Domínio: 

• Capacidade funcional 
• Limitação por aspectos físicos 
• Dor 
• Estado geral de saúde 
• Vitalidade 
• Aspectos sociais 
• Aspectos emocionais 
• Saúde mental 

 
Para isso você deverá aplicar a seguinte fórmula para o cálculo de cada 
domínio: 
 
Domínio: 
Valor obtido nas questões correspondentes – Limite inferior x 100  
                             Variação (Score Range) 
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Na fórmula, os valores de limite inferior e variação (Score Range) são fixos e 
estão estipulados na tabela abaixo.  
 

Domínio Pontuação das 
questões 

correspondidas 

Limite inferior Variação 

Capacidade funcional 03 10 20 
Limitação por 

aspectos físicos 
04 4 4 

Dor 07 + 08 2 10 
Estado geral de 

saúde 
01 + 11 5 20 

Vitalidade 09 (somente os 
itens a + e + g + i) 

4 20 

Aspectos sociais 06 + 10 2 8 
Limitação por 

aspectos emocionais 
05 3 3 

Saúde mental 09 (somente os 
itens b + c + d + f + 

h) 

5 25 

 
Exemplos de cálculos: 
 

• Capacidade funcional: (ver tabela) 
 
Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100  

Variação (Score Range) 
 
Capacidade funcional: 21 – 10 x 100 = 55 
                                         20 
 
O valor para o domínio capacidade funcional é 55, em uma escala que 

varia de 0 a 100, onde o zero é o pior estado e cem é o melhor.  
• Dor (ver tabela) 
- Verificar a pontuação obtida nas questões 07 e 08; por exemplo: 5,4 e 4, 
portanto somando-se as duas, teremos: 9,4 
 
- Aplicar fórmula: 
Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100  
                                    Variação (Score Range) 
 
Dor: 9,4 – 2 x 100 = 74 
           10 
 
O valor obtido para o domínio dor é 74, numa escala que varia de 0 a 100, 

onde zero é o pior estado e cem é o melhor. 
Assim, você deverá fazer o cálculo para os outros domínios, obtendo oito 

notas no final, que serão mantidas separadamente, não se podendo soma-las 
e fazer uma média. 
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Obs.: A questão número 02 não faz parte do cálculo de nenhum domínio, 
sendo utilizada somente para se avaliar o quanto o indivíduo está melhor ou 
pior comparado a um ano atrás.   
Se algum item não for respondido, você poderá considerar a questão se esta 
tiver sido respondida em 50% dos seus itens.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

	  

8.3  Anexo C - Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão  
 

(Marcolino, Mathias, Piccinini Filho et al.)  

Este questionário ajudará o seu médico a saber como você está se sentindo. 
Leia todas as frases. Marque com um “X” a resposta que melhor corresponder 
a como você tem se sentido na ÚLTIMA SEMANA. Não é preciso ficar 
pensando muito em cada questão. Neste questionário, as respostas 
espontâneas têm mais valor do que aquelas em que se pensa muito. Marque 
apenas uma resposta para cada pergunta.  
 
A 1) Eu me sinto tenso ou contraído:  
3 ( ) A maior parte do tempo	   
2 ( ) Boa parte do tempo	   
1 ( ) De vez em quando  
0 ( ) Nunca  
 
D 2) Eu ainda sinto gosto pelas mesmas coisas de antes:  
3 ( ) Já não sinto mais prazer em nada 
2 ( ) Só um pouco 
1 ( ) Não tanto quanto antes	    
0 ( ) Sim, do mesmo jeito que antes	   
 
A 3) Eu sinto uma espécie de medo, como se alguma coisa ruim fosse 
acontecer:  
3 ( ) Sim, e de um jeito muito forte	   
2 ( ) Sim, mas não tão forte	   
1 ( ) Um pouco, mas isso não me preocupa  
0 ( ) Não sinto nada disso  
 
D 4) Dou risada e me divirto quando vejo coisas engraçadas:  
3 ( ) Não consigo mais  
2 ( ) Atualmente bem menos  
1 ( ) Atualmente um pouco menos 
0 ( ) Do mesmo jeito que antes	   
 
A 5) Estou com a cabeça cheia de preocupações:  
3 ( ) A maior parte do tempo	   
2 ( ) Boa parte do tempo	   
1 ( ) De vez em quando  
0 ( ) Raramente  
 
D 6) Eu me sinto alegre:  
3 ( ) Nunca  
2 ( ) Poucas vezes	   
1 ( ) Muitas vezes	   
0 ( ) A maior parte do tempo  
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A 7) Consigo ficar sentado à vontade e me sentir relaxado:  
3 ( ) Nunca  
2 ( ) Poucas vezes  
1 ( ) Muitas vezes  
0 ( ) Sim, quase sempre 
 
D 8) Eu estou lento para pensar e fazer as coisas:  
3 ( ) Quase sempre  
2 ( ) Muitas vezes 
1 ( ) De vez em quando  
0 ( ) Nunca  
 
A 9) Eu tenho uma sensação ruim de medo, como um frio na barriga ou 
um aperto no estômago:  
3 ( ) Quase sempre  
2 ( ) Muitas vezes 
1 ( ) De vez em quando 
0 ( ) Nunca 
 
D 10) Eu perdi o interesse em cuidar da minha aparência:  
3 ( ) Completamente  
2 ( ) Não estou mais me cuidando como deveria  
1 ( ) Talvez não tanto quanto antes 
0 ( ) Me cuido do mesmo jeito que antes  
 
A 11) Eu me sinto inquieto, como se eu não pudesse ficar parado em 
lugar nenhum:  
3 ( ) Sim, demais  
2 ( ) Bastante 
1 ( ) Um pouco 
0 ( ) Não me sinto assim  
 
D 12) Fico esperando animado as coisas boas que estão por vir:  
3 ( ) Quase nunca  
2 ( ) Bem menos do que antes 
1 ( ) Um pouco menos do que antes 
0 ( ) Do mesmo jeito que antes 
 
A 13) De repente, tenho a sensação de entrar em pânico:  
3 ( ) A quase todo momento 
2 ( ) Várias vezes 
1 ( ) De vez em quando  
0 ( ) Não sinto isso  
 
D 14) Consigo sentir prazer quando assisto a um bom programa de 
televisão, de rádio ou quando leio alguma coisa:  
3 ( ) Quase nunca  
2 ( ) Poucas vezes 
1 ( ) Várias vezes  
0 ( ) Quase sempre  
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8.4  Anexo D - Escala de Sintomas Não Motores da doença de Parkinson 
 
Severamente (no último mês) Frequentemente (na última semana) 
(0) não                             (1) raramente (nenhum sintoma na ultima semana)   
(1) leve                                   (2) de vez em quando (1x por semana)      
(2) moderado                     (3) frequentemente (+ de 2 x na semana)                    
(3) grave                             (4) muito frequentemente (+ de 3 x na semana) 
 
1. dor de cabeça leve, tontura, fraqueza levantando ou sentando 

{S} (  ) {F} (  ) SxF (  )       
2. caiu por fraqueza ou desequilíbrio                                            

{S} (  ) {F} (  ) SxF (  ) 
Score (     ) 
 

3. adormeceu durante atividade ( piscadelas/ cochilos)               
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  ) 

4. cansaço ou falta de energia                                                       
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  ) 

5. dificuldades de se manter acordado/ adormecer                       
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  )       

6. dificuldades para se movimentar (membros) e p/ iniciativa     
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  )      
sentar , levantar, agaixar (tem que se “forçar” fisicamente  
para controlar os membros 
Score (     ) 
 

7.  perda de interesse nas atividades corriqueiras                            
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  ) 

8.  perda de interesse pelas coisas e por novas atividades               
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  ) 

9.  nervoso, preocupado, irritado sem motivo                                 
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  ) 

10.  sente tristeza ou depressão e demonstra sentimentos                
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  )                        

11.  alterações de humor / instabilidade                                           
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  ) 

12.  dificuldades de manter prazer nas atividades ou teve  
           perda total de prazer em alguma atividade que gostava            

{S} (  ) {F} (  ) SxF (  )                                                                                  
Score (    )  
 

13.  alucinações visuais ( ver coisas inexistentes)                            
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  ) 

14.  delírios ( acredita ou diz algo irreal)                                          
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  )       

15.  dupla visão, distorção do ambiente                                            
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  ) 
Score (    )  
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16.  dificuldade em manter a atenção/concentração durante atividades                                                                                 
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  ) 

17.  esquece coisas que fez a pouco tempo atrás ou eventos importantes 
que ocorreram a poucos dias                                 
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  ) 

18.  esquece de fazer coisas inclusive de rotina                               
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  ) 
Score (    )  
 

19.  boca seca                                                                                  
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  )   

20.  dificuldade para mastigar , deglutir, engolir                            
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  )     

21.  constipação, intestino preso ( 3x / semana)                             
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  ) 
Score (    ) 
 

22.  dificuldade para segurar a urina ( urgência urinária)               
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  )      

23.  não consegue manter intervalo de 2 horas para urinar            
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  )           

24.  levanta regularmente a noite para urinar                                 
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  )   
Score (  ) 
 

25.  falta de interesse sexual                                                           
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  ) 

26.  alguma disfunção sexual ou desconforto ou problemas no ato sexual                                                                            
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  ) 
Score  (   ) 
 

27.  sofre de angustia, desespero, pânico sem causa específica     
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  ) 

28.  mudança no paladar ou olfato                                                  
{S} (  ) {F} (  ) SxF (  ) 

 
29.  perda de peso sem dieta                                                           

{S} (  ) {F} (  ) SxF (  ) 
30.  transpiração excessiva não relativa ao clima (calor)               

{S} (  ) {F} (  ) SxF (  ) 
Score (   ) 
 
Total Score (           )  
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8.5  Anexo E - Escala de dor de McGill forma reduzida 

 

 

 

Anexos 
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ANEXO C 

 

Padrão de dor McGill resumido (Ferreira et al., 2011) 

 fraca moderada forte insuportável 

Latejante     

Pontada     

Choque     

Agulhada     

Fina     

Fisgada     

Queimação     

Espalha     

Dolorida     

Cansativa     

Enjoada     

Sufocante     

Atormenta     

Apavorante     

Aborrecida     

Que incomoda     

Insuportável     

 
 

 



151 

	  

8.6 Anexo F - Inventário breve de dor 

 

Anexos 
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ANEXO B   

(IBD - INVENTÁRIO BREVE DE DOR, validado em Português. Ferreira et 
al., 2011b) 

 



152 

	  

8.7  Anexo G - Questionário para diagnóstico de dor neuropática – DN4 

 
 

 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA DIAGNÓSTICO DE DOR NEUROPÁTICA – DN4 
 

Por favor, nas quatro perguntas abaixo, complete o questionário marcando uma 

resposta para cada número: 

 

ENTREVISTA DO PACIENTE 
 

Questão 1: A sua dor tem uma ou mais das seguintes características? 

 

 

1- Queimação     

2- Sensação de frio dolorosa 

3- Choque elétrico 

 

 

Questão 2: Há presença de um ou mais dos seguintes sintomas na mesma área da sua 

dor? 

 

 

4- Formigamento 

5- Alfinetada e agulhada 

6- Adormecimento 

7- Coceira 

 

 

EXAME DO PACIENTE 
 

Questão 3: A dor está localizada numa área onde o exame físico pode revelar uma ou 

mais das seguintes características? 

 

8- Hipoestesia ao toque 

9- Hipoestesia a picada de agulha 

 

 

Questão 4: Na área dolorosa a dor pode ser causada ou aumentada por:  

 

10- Escovação 

 

 

 
JG. Santos; J. O. Brito; D. Ciampi de Andrade, V.M. Kaziyama; K. A. Ferreira,, I. Souza; 
M. Jacobsen Teixeira; D. Bouhassira7; A.F. Baptista 

 

Sim 

 

 

 

Não 

 

 

 

Sim 

 

 

 

 

Não 

 

 

 

 

Sim 

 

 

Não 

 

 

Não 

 

Sim 
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8.8  Anexo H - Inventário de sintomas de dor neuropática 

 

INVENTÁRIO DE SINTOMAS DE DOR NEUROPÁTICA 

Portuguese (Portugal) Version 

Data: 
Nome:                             Apelido:               
Sexo: 
Idade: 

Você tem sofrido de dor devido a lesões ou doença do sistema nervoso. Esta dor 
pode ser de diversos tipos. Você pode ter dor espontânea, ex: dor na ausência de 
qualquer estímulo, que pode ser duradoura ou ocorrer em ataques breves. Você 
pode também ter dor provocada ou aumentada por leve toque, pressão, ou 
contacto com o frio na área dolorosa. Você pode sentir um ou mais tipos de dor. 
Este questionário foi desenvolvido para ajudar o seu médico a melhor avaliar e 
tratar diferentes tipos de dor que possa sentir. 

Nós queremos saber se você sente dor espontânea, isto é dor sem qualquer 
estímulo. Para cada das seguintes questões, por favor seleccione o número que 
melhor descreve a sua gravidade média da dor espontânea durante as últimas 24 
horas. Seleccione o número 0 se você não sentiu tal dor (circule um número apenas). 

Q1. A sua dor dá a sensação de queimadura? 

Não                0      1      2      3      4      5      6      7     8      9      10      A pior 

queima                                                                                                   queimadura 

                                                                                                               imaginável 

Q2. A sua dor dá a sensação de apertar? 

Não                0      1      2      3      4      5      6      7     8      9      10      Aperta 

aperta                                                                                                      o pior 

                                                                                                                imaginável 

Q3. A sua dor dá a sensação de pressão? 

Sem                0      1      2      3      4      5      6      7     8      9      10      A pior 

pressão                                                                                                    pressão 

                                                                                                                imaginável 

Q4. Durante as últimas 24 horas, a sua dor espontânea tem estado presente: 

Seleccione a resposta que melhor descreve o seu caso 

Permanentemente                                       

Entre 8 e 12 horas                           

Entre 4 e 7 horas                             

Entre 1 e 3 horas                             

Menos que 1 hora                                      

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

Nós queremos saber se você teve ataques breves de dor. Para cada das seguintes 
questões, por favor seleccione o número que melhor descreve a gravidade média dos 
seus ataques de dor durante as últimas 24 horas. Seleccione o número 0 se você não 
sentiu tal dor (circule um número apenas). 
 

      Q5. A sua dor dá a sensação de choque eléctrico? 

Sem                0      1      2      3      4      5      6      7     8      9      10     O pior 

choque                                                                                                    choque eléctrico 

eléctrico                                                                                                  imaginável 
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Q6. A sua dor dá a sensação de apunhalar? 

Sem                0      1      2      3      4      5      6      7     8      9      10       A pior 

punhalada                                                                                                 punhalada 

                                                                                                                  imaginável 

Q7. Durante as últimas 24 horas, quantos destes ataques de dor teve? 

Seleccione a resposta que melhor descreve o seu caso 

Mais de 20                                       

Entre 11 e 20 

Entre 6 e 10 

Entre 1 e 5 

Sem ataque de dor 

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

Nós queremos saber se você sente dor provocada ou aumentada por leve toque, 
pressão, contacto com frio na área onde dói. Para cada das seguintes questões, por 
favor seleccione o número que melhor descreve a gravidade média da dor provocada 
durante as últimas 24 horas. Seleccione o número 0 se você não sentiu tal dor 
(circule um número apenas). 

Q8. A sua dor é provocada ou aumentada por um leve toque na área dolorosa? 

Sem                0      1      2      3      4      5      6      7     8      9      10       A pior dor 

dor                                                                                                            imaginável    

Q9. A sua dor é provocada ou aumentada por pressão na área dolorosa? 

Sem                0      1      2      3      4      5      6      7     8      9      10       A pior dor 

dor                                                                                                            imaginável    

Q10. A sua dor é provocada ou aumentada por contacto com algo frio na área  

        dolorosa? 

Sem                0      1      2      3      4      5      6      7     8      9      10       A pior dor 

dor                                                                                                            imaginável    

Nós queremos saber se você sente sensações anormais na zona onde dói. Para 
cada das seguintes questões, por favor seleccione o número que melhor descreve a 
gravidade média das sensações anormais durante as últimas 24 horas. Seleccione o 
número 0 se você não sentiu tal dor (circule um número apenas). 

Q11. Sente alfinetes e agulhas? 

Sem alfinetes  0      1      2      3      4      5      6      7     8      9      10   Os piores alfinetes

nem agulhas                                                                                          e agulhas 

                                                                                                        imagináveis 

Q12. Sente dormente? 

Sem                0      1      2      3      4      5      6      7     8      9      10    O mais dormente 

dormência                                                                                              imaginável 
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8.9  Anexo I - Escala de Catastrofização da Dor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Escala de desânimo associado à dor PCS 
Toda a gente passa por situações de dor em certos momentos da sua vida. Estas experiências 
podem incluir dores de cabeça, dores de dentes, dores articulares ou dores musculares. As 
pessoas estão muitas vezes expostas a situações que podem causar dor, tais como doenças, 
ferimentos, intervenções de dentista ou cirurgias.  
Queremos conhecer os pensamentos e sentimentos que tem quando está a sentir dores. Em baixo 
encontra-se uma lista com treze afirmações que descrevem diferentes pensamentos e sentimentos 
que podem estar associados à dor. Usando a escala seguinte, por favor indique em que medida 
tem estes pensamentos e sentimentos quando está com dores. 

0 – nunca 1 – ligeiramente 2 – moderadamente 3 – bastante  4 – sempre 
 

Quando estou com dores … 

1
 Estou constantemente preocupado(a) em saber se a dor terá fim. 

2
 Sinto que não consigo continuar. 

3
 É terrível e penso que nunca mais vai melhorar. 

4
 É horrível e sinto que me ultrapassa completamente. 

5
 Sinto que já não aguento mais. 

6
 Fico com medo que a dor piore. 

7
 Estou sempre a pensar noutras situações dolorosas. 

8
 Quero ansiosamente que a dor desapareça. 

9
 Não consigo deixar de pensar nisso. 

10
 Estou sempre a pensar no quanto dói. 

11
 Estou sempre a pensar que quero muito que a dor passe. 

12
 Não há nada que eu possa fazer para reduzir a intensidade da dor. 

13
 Pergunto -me se poderá acontecer algo grave. 

…Total  
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Databases 
A comprehensive literature search was performed using the PubMed, EMBASE 

and Google Scholar databases and included studies published before 

November 2014. The manuscripts identified were reviewed for relevance, and 

reference lists of the retrieved articles were crosschecked for additional 

important studies. We selected studies investigating sensory changes and pain 

in Parkinson disease and the effects of levodopa administration or deep brain 

stimulation on these symptoms. 

What does this study add? 
This review summarizes the current knowledge on sensory and pain symptoms 

in Parkinson disease and how the motor treatment (pharmacological and 

neuromodulatory) affects the sensory thresholds and pain in these patients. 

 

Abstract 
Background and Objective: Pain and sensory abnormalities are present in a 

large proportion of Parkinson disease (PD) patients and have a significant 

negative impact in quality of life. It remains undetermined whether pain occurs 

secondary to motor impairment and to which extent it can be relieved by 

improvement of motor symptoms. The aim of this review was to examine the 

current knowledge on the mechanisms behind sensory changes and pain in PD 

and to assess the modulatory effects of motor treatment on these sensory 

abnormalities. 

Databases and Data Treatment: A comprehensive literature search was 

performed. We selected studies investigating sensory changes and pain in PD 

and the effects of levodopa administration and deep brain stimulation (DBS) on 

these symptoms.  

Results: PD patients have altered sensory and pain thresholds in the off 

medication state. Both levodopa and DBS improve motor symptoms (i.e.: 

bradikynesia, tremor) and change sensory abnormalities towards normal levels. 

However, there is no direct correlation between sensory/pain changes and 



 

	  

motor improvement, suggesting that motor and non-motor symptoms do not 

necessarily share the same mechanisms. Whether dopamine and DBS have a 

real antinociceptive effect or simply a modulatory effect in pain perception 

remain uncertain.  

Conclusions: These data may provide useful insights into a mechanism-based 

approach to pain in PD, pointing out the role of the dopaminergic system in pain 

perception and the importance of the characterization of different pain 

syndromes related to PD before specific treatment can be instituted. 



 

	  

Introduction 

The cardinal signs of Parkinson disease (PD) result from the decreased 

dopaminergic input from the substantia nigra to the striatum, leading to tremor, 

bradykinesia and rigidity (Samii et al., 2004). Motor abnormalities in PD are the 

result of alterations in the cortico-striato-thalamo-cortical circuits, which are 

normally modulated by dopamine among other neurotransmitters and 

neuropeptides (Jankovic, 2008). However, PD pathology is not restricted to 

nigrostriatal pathways. A large body of evidence suggests that brainstem nuclei, 

diencephalic and cortical areas are also affected (Braak et al., 2002) as well as 

extra-encephalic structures such as the spinal cord and the autonomic enteric 

plexus (Braak et al., 2002; Gold et al., 2013). Extranigral pathology is 

considered to constitute the anatomical basis for the occurrence of non-motor 

symptoms (NMS) in PD. NMS are prevalent (Hely et al., 2005) and include 

autonomic dysfunction, sleep disorders, depression, anxiety, dementia, 

olfactory disturbances and pain (Chaudhuri and Odin, 2010; Chaudhuri and 

Schapira, 2009; Hely et al., 2005; Kim et al., 2009; Park and Stacy, 2009). NMS 

are thought to be present from the early stages of the disease and are 

increasingly recognized as a major cause of disability (Fasano et al., 2012). 

Pain has a prevalence of 40-85% in PD patients (Beiske et al., 2009; Broen et 

al., 2012) and is associated with significant reductions in patients’ health-related 

quality of life compared with matched controls (Quittenbaum and Grahn, 2004). 

The exact mechanisms responsible for pain in PD remain largely unknown, but 

is has been recognized that it cannot be fully explained by the intensity of the 

motor symptoms fluctuations (Chudler and Dong, 1995; Spielberger et al., 

2011). It is clear that the motor status (dyskinesia, rigidity, dystonia) can cause 

or aggravate pain in these patients (Beiske et al., 2009). Motor symptoms can 

be controlled by changes in medication regimen or by deep brain stimulation. 

However, a significant proportion of patients remain with pain despite motor 

improvement. There is growing evidence that brain pathology outside the 

dopaminergic circuits can play a role in the genesis of non-motor symptoms of 

the disease, and pain in particular. Also, NMS may not readily respond to 

changes in dopaminergic treatment, and seem to be related to sensory changes 

caused by the disease itself. The aim of this review was to assess to which 



 

	  

extent treatment of motor symptoms of PD (dopaminergic and 

neuromodulatory) influence sensory abnormalities and pain present in this 

disease. This characterization is of paramount importance in order to propose a 

pragmatic approach to treat pain in PD, which would take into account the 

effects of motor status and the characterization of the main pain syndromes 

related to PD. For example, pain syndromes that are directly related to the 

motor status such as dystonic pain should be managed by interventions aimed 

at motor control (Cury et al., 2014; Kassubek et al., 2014), such as adjustments 

in dopaminergic medication or DBS. On the other hand, symptoms not directly 

related to motor status (e.g.: central pain, peripheral neuropathic pain) are 

managed by different interventions such as the use of drugs acting pain and 

central sensitization pathways (Djaldetti et al., 2007). 



Pain syndromes in PD 
A survey evaluating the patient’s perception of their most troublesome 

symptoms found that pain ranked high in all stages of the disease. In early-

stage PD, pain was rated as the most bothersome NMS (Chaudhuri et al., 

2010). Pain in PD tends to affect the side of the body that was initially or more 

severely affected by the motor symptoms (Perrotta et al., 2011). Pain and its 

relationship with the beginning of PD, as well as the presence of other pain 

etiologies, were classified according to Negres-Pages et al. into ‘PD-pain’ (pain 

that was caused or aggravated by PD) and ‘non-PD-pain’ (pain related to a 

cause other than PD and not aggravated by PD) (Nègre-Pagès et al., 2008). 

PD-pain should be suspected when pain is worse on the body side most 

affected by PD, when there is a temporal relationship between the progressive 

course of PD and pain aggravation and when dopaminergic drugs relieve it. In 

some instances, pain starts a few years before motor symptoms, frequently on 

the side more affected by bradykinesia, being commonly located on the 

shoulder or lower back (Lozano et al., 2002). Examples of PD-pain include 

“wearing-off” (progressive loss of levodopa effect duration seen with disease 

progression, usually present in early morning or in nocturnal periods) and pain 

associated with motor fluctuations (e.g.: early morning dystonia, peak-dose 

dyskinesia). Finally, pain intensity may also fluctuate during the day, but with no 

correlation with the motor status, such as in the case of neuropathic (central or 

peripheral), visceral and muscular pain syndromes, as well as in other pain 

syndromes such as restless legs syndrome (Tinazzi et al., 2006). These 

oscillations may be related to the fluctuations of dopamine availability in non-

motor circuits and can be relieved by levodopa administration even in the 

absence of significant motor improvement (Lim et al., 2008; Tinazzi et al., 

2006). In fact, it has been shown that patients may present non-motor “off’s”, in 

which NMS such as anxiety and depression peak in the absence of worsening 

motor status (Storch et al., 2013).   

PD-pain is classically classified into the following five categories: 

musculoskeletal, radicular/neuropathic, dystonia-related, akathitic 

discomfort/pain and central pain (Ford, 1998). The most common pain 

syndromes are musculoskeletal and dystonic (Ford, 2009). Central pain is often 



 

	  

described as a diffuse burning sensation and is not related to a lesion in the 

peripheral nervous system. This rather unusual type of pain involves different 

parts of the body (e.g., facial, abdominal or genital pain) and is frequently 

associated with autonomic symptoms, such as visceral sensations and 

dysphoria (Ford, 1998). While this is a clinical description that occurs in some 

PD cases, the current definition is not specific. Moreover, the term ‘central’ is 

unfortunate because it alludes to central neuropathic pain, which is a different 

clinical entity and has a different definition (Jensen et al., 2011). It is likely that 

most, if not all, pain syndromes directly related to PD have central mechanisms, 

but they do not necessarily fulfill the current criteria for central neuropathic pain 

(Treede et al., 2008). We prefer to use in the text the term “central parkinsonian 

pain” rather than “central pain” to avoid such confusion and misinterpretation.  

 
The role of the basal ganglia in pain modulation  
Two main dopaminergic (DA) pathways are well recognized. The nigrostriatal 

DA pathway projects from the substantia nigra to dorsal striatal structures, 

including the globus pallidus, putamen and caudate nucleus. This pathway, 

which is pathologically affected in patients with PD, has a well-established 

function in sensorimotor integration and control (Berger et al., 1991). The 

mesocorticolimbic DA pathway is comprised of neurons that project from the 

ventral tegmental area of the midbrain to subcortical structures, such as the 

nucleus accumbens, the thalamus and the amygdala (Le Moal and Simon, 

1991; Sánchez-González et al., 2005). Distinct projections from the ventral 

tegmental area also innervate cortical regions, including the motor areas, 

prefrontal cortex and the anterior cingulated cortex (Schultz, 1998; Simon et al., 

1979). As a consequence, there is a substantial overlap between the 

dopaminergic system and brain regions implicated in pain processing and 

perturbations in dopaminergic tonus in these areas could lead to motor and 

sensory abnormalities (Braz et al., 2005; Chudler, 1998; Porro et al., 1999; 

Saadé et al., 1996, 1997; Tashev et al., 2001). The dopaminergic system and 

the descending modulatory pathways are shown in figure 1. This information 

has clinical implications and illustrates why dopamine supplementation in PD 

may act specifically on the sensory system, regardless of its effects on motor 



 

	  

pathways. The administration of levodopa ameliorates motor symptoms and 

changes sensory thresholds, but these effects are weekly correlated, as will be 

shown below. 

The functional organization of basal ganglia (BG) is characterized by several 

interconnected anatomical structures and multiple parallel networks (Draganski 

et al., 2008). Multisensory afferents reach common areas in the BG (Chudler et 

al., 1995; Márkus et al., 2008) that serve as an important integrating point for 

the organization of behavioral responses to external and internal stimuli 

(Márkus et al., 2008). The BG receives input from from cortical and sub-cortical 

brain regions that contribute to the BG-thalamic-cortical loops (Baev, 1995). 

Cortical regions involved in these feedback loops are also known to have 

important roles in pain processing and modulation. These areas include the 

frontal and parietal lobes, insular and hippocampal regions (Haber and 

Calzavara, 2009; Borsook et al., 2010). How this integration takes place is not 

well understood, but BG circuits are in a unique position to integrate cortical 

information to increase the speed and accuracy of data processing tasks 

(Borsook et al., 2010; Leyden and Kleinig, 2008; Prodoehl et al., 2008). Several 

lines of research proposed neuromodulatory interventions in these areas to 

relieve chronic pain or change pain thresholds in healthy volunteers and 

patients (Leone et al., 1991; Picarelli et al., 2010; Mylius et al., 2012).  

While there is a considerable amount of evidence for a role of spinal dopamine 

in antinociception (Jensen and Smith, 1982; Jensen and Yaksh, 1984; 

Fleetwood-Walker et al., 1988; Liu et al., 1992), many studies have 

demonstrated that supraspinal dopamine networks are crucial for pain control 

(Ben-Sreti et al., 1983; Altier and Stewart, 1998; Magnusson and Fisher, 2000; 

Hagelberg et al., 2002; Pertovaara et al., 2004; Martikainen et al., 2005; Scott 

et al., 2006, 2007) (Figure 1). A series of preclinical studies showed that 

dopamine produces pain-relieving effects under tonic stimuli, suggesting that 

these supraspinal mediated antihyperalgesic effects depend on the brain 

reward system. Using the formalin test, it was shown that dopamine agonists, 

as well as local infusions of morphine and DiMe-C7 (substance P analog) in the 

dopamine-rich ventral tegmental area, all produce antihyperalgesic effects 

(Altier and Stewart, 1998). Microinjections of dopamine agonists in the rostral 



 

	  

agranular insular cortex and the anterior cingulate cortex also triggered 

antihyperalgesic effects in a neuropathic pain model (Coffeen et al., 2008; 

López-Avila et al., 2004). Exogenous opioids (Di Chiara and Imperato, 1988; 

Spanagel et al., 1992) and opioid agonists (Spanagel et al., 1992) promote 

dopamine release within 10-30 minutes of their administration in rats, with peak 

effects observed after approximately 60 minutes. This time course suggests 

that the dopamine and opioid systems may work together in pain processing, 

with the opioid system responding rapidly to noxious stimuli and subsequently 

promoting dopamine release as part of the action of the descending pain 

modulatory system. Taken together, these pharmacological trials provide 

indirect evidence for interactions between dopamine and nociceptive systems.  

PET studies in healthy subjects (Hagelberg et al., 2002; Martikainen et al., 

2005; Pertovaara et al., 2004; Scott et al., 2006, 2007) suggested an increase 

in the release of the dopamine after thermal and chemical induced painful 

stimulation. The studies with PET published so far demonstrate that increased 

dopamine activity is associated with less subjective pain (and conversely, that 

reduced dopamine activity is linked to greater subjective pain). These results 

are consistent with the hypothesis of supraspinal antinociceptive effects of 

dopamine. Interestingly, Becker et al. showed that effects on the motivation to 

endure or to avoid nociceptive stimulation would be more in line with 

dopamine’s well-established role in the motivation to obtain reward. Thus, 

dopamine might either inhibit or facilitate the perception of nociceptive stimuli to 

bias an organism towards endurance or avoidance depending on the relative 

importance of the nociceptive input. This is an important point to be considered 

and raises the issue of the actual role of dopamine in painful perception. While 

the involvement of dopamine in modulation of pain experiences seems 

indisputable, its involvement in nociception (the transmission of nociceptive 

input from the periphery to the brain, and the initial steps of cortical processing) 

is subject to active debate (Becker et al., 2013).  

 
Central and peripheral processing of pain in PD  
It has originally been postulated that pain in PD would be “musculogenic” 

mainly related to prolonged contractions sustained by abnormally rigid muscles 



 

	  

and/or postural abnormalities found in PD (Goetz et al., 1986; Snider et al., 

1976). However, this model is simplistic and fails to account for the occurrence 

of all of the different pain syndromes seen in PD. First, there are patients with 

severe rigidity who do not have pain. Goetz and colleagues (Goetz et al., 1986) 

found that the severity of PD symptoms did not differ between those with and 

without pain. Second, pain can begin before motor symptoms in a significant 

proportion of patients (Lozano et al., 2002). Third, it has been reported that 

long-term improvement in rigidity following unilateral pallidotomy did not change 

painful symptoms present bilaterally before surgery despite motor improvement 

(Honey et al., 1999). Thus, pain in PD cannot be fully explained by the intensity 

of motor symptoms such as rigidity, tremor and dystonia (Chudler and Dong, 

1995; Ford, 2010). Quantitative measurements of pain sensation and 

neuroimaging studies have reported reduced pain thresholds and abnormal 

cortical activation in PD (Djaldetti et al., 2004; Gerdelat-Mas et al., 2007; Mylius 

et al., 2009). When compared with healthy subjects, the nociceptive flexion 

reflex (NFR), electrical pain threshold (EPT), cold pain threshold (CPT) and 

heat pain threshold (HPT) were lower in PD patients (Spanagel et al., 1992; 

Chudler, 1998; Mylius et al., 2009), suggesting disruptive central functioning of 

pain integration pathways in PD. Dopamine and deep brain stimulation (DBS) 

change pain perception by increasing pain detection thresholds, and dopamine 

withdrawal results in widespread activation of the sensory cortex in response to 

painful stimuli and in alterations in the processing of sensory inputs in PD 

(Battista AF and Wolff B, 1973; Gerdelat-Mas et al., 2007). An original model 

has been recently proposed to explain primary central parkinsonian pain in PD 

(Juri et al., 2010). It proposes that dopamine depletion leads to an intrastriatal 

amplification of sensory inputs from cortico-striatal projections. Consistent with 

this model, the amplitude of the laser-evoked potentials (LEPs) were greater in 

PD patients with primary central parkinsonian pain than in PD patients without 

pain or in controls (Schestatsky et al., 2007). This difference was observed 

during the off condition, while the LEP amplitude returned to normal values 

during the “on” period. The abnormalities were more marked in the most 

affected side. Possible explanations for LEP amplitude increase are 

sensitization of primary afferent pathways, a defect in descending nociceptive 



 

	  

inhibitory control, or higher attention toward the stimulated limb (Garcia-Larrea 

et al., 2002). The decrement of LEP amplitude caused by levodopa intake in PD 

patients with pain is not a definitive proof for the involvement of dopamine in 

pain perception, as suggested by previous studies (Chudler and Dong, 1995; 

Scott et al., 2007), because similar effects have been described for analgesic 

drugs, or even placebo (Wager et al., 2006).  

“Neural noise” has been put forward to explain sensory deficits in PD. Receptive 

fields of tactile and proprioceptive inputs to basal ganglia are relatively small. 

However, dopaminergic denervation of the striatum is accompanied by 

expansion of sensory receptive fields, to the extent that they can be activated 

from both sides of the body. It has been speculated that this process may 

introduce “noise” into sensory perception, resulting in increased thresholds and 

reduced discriminative capacities for different sensory modalities (Conte et al., 

2013). This might be the reason why functional imaging studies found reduced 

activation of the sensorimotor cortex during perceptual discrimination tasks in 

PD patients (Cao et al., 2011). Increased noise would reduce the overall 

increase in activation that would be expected when sensory information 

reaches BG of PD patients. It has been hypothesized that levodopa treatment 

and DBS would reduce “noise” in this system, leading to better discrimination of 

signals (thresholds). Also, PD is marked by excessive synchronous activity in 

the beta (8−35 Hz) band throughout the cortico-basal ganglia network. Put in a 

simple way, beta-range cortical oscillations would “contaminate” the basal 

ganglia oscillatory activity and prevent its desynchronization, which is 

necessary for voluntary movement to occur. The current view that beta 

hypersynchrony is a pathophysiological marker of PD motor signs is supported 

by correlations between improved mobility and attenuated beta hypersynchrony 

after therapeutic doses of medication (dopamine) or DBS (Kuhn et al., 2004, 

2006; Ray et al., 2008). STN-DBS is also related to spatially-specific 

suppression of beta synchrony in the motor cortex (Whitmer et al., 2012). It is 

still not fully known how these effects could explain the sensory changes in PD 

patients, but it is believed that the dopamine administration and DBS would 

override the altered (hypersynchronic) electrical activity of the STN and allow 

information to flow due to a decrease in intrastriatal “noise”.  



 

	  

Besides abnormalities in pain processing at the central level, it is also possible 

that pain in PD depends on peripheral nervous system injury such as nociceptor 

neurodegeneration (Reichling and Levine, 2011). Histological evaluation of skin 

biopsies in patients with PD has revealed a significant reduction in epidermal 

nerve fibers and Meissner corpuscles (Nolano et al., 2008) and in unmyelinated 

nerve fiber density (Kanda et al., 1996). Nolano et al. (Nolano et al., 2008) 

suggested, after analyzing skin biopsies in patients with PD and observing 

reduced free and encapsulated nerve endings, that peripheral deafferentation in 

PD could at least partly account for the impairment in sensory function. 

Although PD is associated with degeneration of some peripheral cutaneous 

receptors, and can affect dopaminergic projections to the cortex, the fact that 

many sensory changes occur early in the course of the disease, when the 

extent of pathology is limited, supports a primary role for the basal ganglia in 

mediating these changes. 

 
Effects of dopamine replacement on sensory thresholds and pain in PD  
A series of studies using quantitative sensory testing (QST) evaluated the 

changes in sensory thresholds in PD patients under levodopa therapy or deep 

brain stimulation (on-medication and on-stimulation respectively) and after 

several hours of treatment withdrawal (off-medication).  

It has been reported that PD with pain would present lower heat pain thresholds 

(HPT) compared to pain-free patients (Djaldetti et al., 2004). The administration 

of levodopa significantly raised pain threshold in PD patients but has no effects 

on healthy subjects (Brefel-Courbon et al., 2005). Cold pain thresholds (CPT) 

were significantly lower in PD patients in the off-medication condition compared 

with healthy controls. The administration of levodopa significantly increased 

CPT (Brefel-Courbon et al., 2005), mechanical pain and tolerance thresholds 

(Marques et al., 2013) as well HPT and heat pain tolerance in PD (Slaoui et al., 

2007). The RIII threshold was significantly lower in PD patients than in healthy 

subjects in the off-medication condition (Gerdelat-Mas et al., 2007), which was 

significantly increased after administration of levodopa. Studies on the effects of 

dopamine replacement therapy on sensory symptoms in PD patients and their 

main results are listed in table 1. Care must be taken when interpreting QST 



 

	  

results in PD patients. There is an overall problem in the literature when 

differentiating a genuine change in sensory/pain thresholds from a global 

change in the cognitive ability (and motivational drive) during the tests that 

analyze such symptoms. The patients tend to be more attentive and compliant 

when their clinical status is improved (on-medication and on-stimulation). 

Moreover, the motor symptoms such as rigidity, akinesia and tremor induce 

continuous sensory input, which may render difficult for the patient to 

concentrate on superimposed sensory stimuli such as a thermal probe or a 

mechanical liminal stimulus. In addition, the use of the method of limits to 

determine thermal thresholds is influenced by the patient's reaction time. PD 

patients have asymmetric bradykinesia, which can influence the results in an 

unpredictable manner. This approach has been used in some reports 

(Gierthmühlen, J. et al., 2010; Marques et al., 2013). One technical solution is 

to use the forced choice method, in which different temperatures are presented 

to the patients, who are required to say whether they perceived it. This method 

is not influenced by the motor status and may provide more coherent results 

(Ciampi de Andrade et al., 2012).   

The role of pain modulation by dopamine is also supported by data from 

functional imaging studies. In the off condition, there was a significant increase 

in pain-induced activation in the right insula and prefrontal and left anterior 

cingulate cortices in neuroimaging studies in PD patients compared to the 

control group. Levodopa significantly reduced pain-induced activation in these 

areas in PD (Brefel-Courbon et al., 2005).  

Laser-evoked potentials (LEP) recordings revealed significantly reduced N2P2 

amplitudes bilaterally in treated patients with hemiparkinsonism compared with 

controls (Tinazzi et al., 2008). Acute levodopa administration to pain-free PD 

patients did not change N2/P2 amplitudes. However, PD Patients with central 

pain parkinsonism showed higher LEP amplitudes when compared to pain-free 

patients and healthy controls, suggesting that the presence of pain may disturb 

the central pain processing mechanisms and its relationship with autonomic 

responses (Schestatsky et al., 2007). 

Very few studies assessed the effects of dopaminergic drugs other than 

levodopa on sensory thresholds. Apomorphine did not significantly modify 



 

	  

subjective and objective pain thresholds in PD patients compared with placebo 

(Dellapina et al., 2011). Moreover, subjective and objective pain thresholds 

were not significantly different after treatment with apomorphine and placebo, 

thereby raising the possibility that monoamine systems other than dopaminergic 

systems are involved in pain modulation. Interestingly, acute pain evoked in rats 

by thermal stimulation and tonic pain evoked by formalin injection were 

decreased by intraventricular or striatal microinjection of the DA agonist 

apomorphine, whereas microinjection of the DA antagonist haloperidol lead to 

an increase in nociceptive responses (Magnusson and Fisher, 2000). The same 

pattern of attenuated nociceptive response is produced with striatal 

microinjection of the D2-like DA receptor agonist quinpirole, and exacerbated 

nociception with the antagonist eticlopride, but not with D1-like DA-receptor-

selective agonists or antagonists (Lin et al., 1981; Magnusson and Fisher, 

2000). These observations suggest that stimulation of D2-like DA receptors in 

the striatum inhibits nociception behaviors in response to acute and tonic pain.  

Studies on the effects of dopaminergic medication on proprioception have 

yielded controversial results. Some investigators found that increased detection 

thresholds for arm position sense, arm motion sense or weight perception were 

not improved by levodopa (Jobst et al., 1997; Maschke et al., 2003), while 

others showed that dopaminergic therapy improved haptic and kinaesthetic 

function in patients with mild to moderate PD (Li et al., 2010). Additional studies 

showed that the worsening of proprioception and sensory aspects of postural 

instability in patients PD was more evident in patients in the dopaminergic 

treatment “on” state than in the “off” state (Mongeon et al., 2009).  

Taken together, these studies suggest that PD patients have abnormal sensory 

detection and pain thresholds, and these sensory changes are modulated after 

the administration of dopamine irrespective of motor improvement. Whether the 

dopamine has a real antinociceptive effect or only a pain modulation effect 

remains uncertain. The dopamine influences in proprioception is still unknown. 

 
Effects of DBS on sensory thresholds and pain syndromes in PD patients 

Deep brain stimulation of the subthalamic nucleus (STN-DBS) is an effective 

treatment for the motor symptoms of PD (Krack et al., 2003; Lin et al., 1981). Its 



 

	  

effects on non-motor symptoms have become more widely acknowledged in 

recent years. It has been shown that STN-DBS could produce significant pain 

relief in more than 80% of PD patients, particularly during off periods (Tolosa et 

al., 2007; Kim et al., 2008). However, a direct correlation between pain 

improvement and motor control after DBS has not been reported (Marques et 

al., 2013; Wolz et al., 2012). On the other hand, surgery (DBS) has a clear 

effect in sensory thresholds.  

Several studies have evaluated the effect of STN-DBS on sensory perception in 

PD patients using quantitative sensory testing. DBS significantly increased 

subjective HPT and reduced pain-induced cerebral activity in the 

somatosensory cortex in PD patients with pain, while it had no effect in pain-

free patients (Dellapina et al., 2012). It has been shown that STN-DBS 

modulates preferentially small fiber-dependent sensory thresholds and has no 

effect on vibration detection threshold (Ciampi de Andrade et al., 2012) while 

may significantly increase mechanical pain and tolerance thresholds (Marques 

et al., 2013). Table 2 summarizes the main studies regarding DBS and pain. 

There is evidence suggesting that DBS may provide different analgesic effects 

depending on the type of PD-pain syndromes. Kim et al. showed that dystonic 

pain was the most responsive (100%) to STN-DBS, followed by central (54%), 

musculoskeletal (27%), and neuropathic radicular pain (17%) (Kim et al., 2008). 

Longitudinal studies on the long-term effects of DBS on pain in PD patients are 

scarce. One study showed that no new pain developed in 14 PD patients who 

were followed for 12 months after DBS (Loher et al., 2002). Another group 

showed new pain in 5 PD patients during a six-month follow up of 16 PD 

patients after surgery (Oshima et al., 2012). The pain occurring de novo was 

mainly musculoskeletal in nature.  

STN-DBS is thought to modulate BG circuitry and cortical regions related to 

sensory integration. This could explain the high rate of improvement of central 

parkinsonian pain in PD patients (Trost et al., 2006; Kim et al., 2008). Positron 

emission tomography (PET) study showed that STN-DBS significantly reduced 

pain-induced activation in the right somatosensory cortex in PD patients with 

central parkinsonian pain. Conversely, in pain-free PD patients, STN-DBS did 

not induce any significant modification (Dellapina et al., 2012). STN-DBS could 



 

	  

restore defective functioning of the basal ganglia motor circuitry by inhibiting 

pathological excitatory glutamatergic outputs of the STN (Benazzouz and 

Hallett, 2000). Neuropeptides are also involved in the modulation of 

dopaminergic nigrostriatal input. Substance P is present in the direct striato-

pallidal pathway, while enkephalin acts in the indirect striato-pallidal pathway 

(Loher et al., 2002; Kim et al., 2012; Dellapina et al., 2012). An imbalance in 

substance P and enkephalin input in patients with pain could in part explain the 

different sensory modulation of the BG under DBS in pain and pain-free PD 

patients. Although, the target of STN-DBS is downstream, the enkephalin-

GABAergic projections and axon collaterals of the excitatory STN-Globus 

pallidus internal connection could feed back to the globus pallidus external, 

which is itself under GABAergic/enkephalergic inhibitory control. It is unknown 

whether such collaterals could have any influence on the enkephalin containing 

striatopallidal nerve endings. The physiological mechanisms by which STN-DBS 

improves thermal thresholds in PD remain unclear; however, several 

hypotheses have been put forward. STN stimulation may indirectly lead to the 

activation of the somatosensory cortex and thereby improve sensory 

discrimination. A study with FDG-PET was conducted to determine the impact 

of STN-DBS on the regional cerebral metabolic rate of glucose (rCMRGlc) in 

eight patients with advanced PD before surgery as well as in the DBS on- and 

off-conditions. In the on-condition, clusters of significantly increased rCMRGlc 

were found in lower thalamic nuclei reaching down to the midbrain area and 

remote from the stimulation site in the right frontal cortex, temporal cortex and 

parietal cortex (Hilker et al., 2004). This finding is compatible with other studies 

showing similar parietal changes with STN stimulation (Altier and Stewart, 1999; 

Le Jeune et al., 2010). Thus, STN-DBS may influence not only the frontal but 

also the parietal cortex, and a contribution of STN to sensory function, as well 

as to its roles in associative, limbic, and BG circuits, has been confirmed (Hilker 

et al., 2004). This metabolic change may result in an altered temperature 

sensation that is associated with parietal and BG circuits. 

In addition to its effects in the sensitive-discriminative aspects of pain, DBS 

could have a positive effect on the affective-motivational dimension of chronic 

pain. Through the limbic component of the STN, DBS could influence the 



 

	  

activity of the nucleus accumbens, which is involved in the modulation of 

emotional and motivational-affective behavior, and which takes part in robust 

pain-modulatory systems. Thus, STN-DBS could modify pain perception in PD 

by enhancing tolerance of the patients through modifying the emotional aspects 

of pain (Le Jeune et al., 2010). 

The effects of stimulation to other targets such as the globus pallidus and 

thalamus on sensory symptoms have been much less frequently investigated. 

Unilateral DBS has been reported to improve contralateral off-period dystonia 

(100% reduction), pain (74%), cramps (88%), and dysesthesias (100%) one 

year after surgery (Loher et al., 2002). There was also a less pronounced 

amelioration of ipsilateral off-period dystonia and sensory symptoms. With 

bilateral pallidal DBS, scores for dystonia were improved by 86%, for pain by 

90%, for cramps by 90%, and for dysesthesia by 88%. Ablative procedures are 

still frequently used surgical procedures used in PD to control motor symptoms. 

Laitinen and colleagues reported that 63% of their patients had some degree of  

“dystonia/pain” before pallidotomy and only 32% had some pain after surgery 

(Laitinen et al., 1992). Also, “pain and discomfort scores” were improved in 10 

of 12 patients at six months after pallidotomy (Baron et al., 1996). A prospective 

analysis of the long-term effect of ablative surgery in twenty-one PD patients 

who had PD-related pain showed a significant reduction in overall pain scores 

at 6 weeks and 1 year following the procedure (Honey et al., 1999). 

 
Conclusions and Future Directions 
Pain is a common NMS in patients with PD and is associated with poor quality 

of life.  

Several lines of evidence indicate that patients with PD exhibit deficits in 

perception of tactile, painful and thermal inputs. The sensory abnormalities may 

be seen early in the course of disease and were, therefore, originally thought to 

result from dopaminergic deficit in the basal ganglia. Sensory disturbances 

present in PD are modulated by motor treatment, but these effects do not 

directly correlate with motor improvement itself, probably reflecting a direct 

effect of levodopa/DBS in somatosensory loops (Chudler and Dong, 1995; 

Spielberger et al., 2011) and/or a better performance secondary to an 



 

	  

improvement in cognitive drive and motivation during “on” state (Becker et al., 

2013). In this line, DBS has a strong modulator effect on sensory thresholds 

and pain relief in PD, which is a major determinant of improvement in quality of 

life after the procedure (Cury et al., 2014). However, since pain relief did not 

correlate with motor improvement after DBS, it suggests that not all PD-related 

pain syndromes are due to motor slowness and increase in tonus, being 

probably related to effects of motor treatment interventions on non-motor 

pathways. Therefore, it is crucial to well characterize the pain syndromes that 

respond to motor treatment adjustment and which do not, in order to propose a 

pragmatic and linear management of these patients (Figure 2).  

Finally, different pain syndromes are associated with PD and their 

pathophysiology remains only partially known. Specific questionnaires designed 

for pain assessment in PD could help distinguish between its different pain 

syndromes and thus be employed to screen for pain in PD, guide its 

assessment and monitor its mechanism-based treatment.  
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Table 1. Effects of dopamine therapy on sensory thresholds in Parkinson 

disease 

Legend: WS, warm sensation; WDT, warm detection threshold; CDT, cold 

detection threshold; HPT, heat pain threshold; CPT, cold pain threshold; VAS, 

Visual analog scale. 

 

Table 2. Effects of deep brain stimulation on pain in Parkinson disease 

Legend: UPDRS-III, Unified Parkinson’s Disease Rating Score; WS, warm 

sensation; VDT, vibration detection threshold; MDT, mechanical detection 

threshold; MPT, mechanical pain threshold; MPTo, mechanical pain tolerance; 

WDT, warm detection threshold; CDT, cold detection threshold; HPT, heat pain 

threshold; HPTo, heat pain tolerance; CPT, cold pain threshold; VAS, visual 

analog scale; NMS, Non-motor symptoms; MQP, McGill Pain Questionnaire; 



 

	  

BPI, Brief Pain Inventory; NPSI, Neuropathic Pain Symptom Inventory; PCS, 

Pain Catastrophizing Scale; NMSS, Non-Motor Symptoms Scale; NR, Not 

Reported; NP, Not Prospective. 

 
Figure 1. Basal ganglia basic circuitry, pain descending modulatory system and 

neurotransmitter projections to cortical, subcortical and spinal cord structures. 

Legend: Dopaminergic pathways (blue), including nigrostriatal DA system 

projects from the substantia nigra pars compacta to dorsal striatal structures, 

globus pallidus, putamen, and caudate nucleus; and the mesocorticolimbic DA 

pathway, which is comprised of neurons that project from the ventral tegmental 

area of the midbrain to subcortical structures, such as the nucleus accumbens, 

thalamus, amygdala, and cortical structures, such as the motor, prefrontal, and 

the anterior cingulated cortices. The hypothalamic A11 nucleus provides 

dopamine-mediated inhibitory projections to nociceptive transmission in the 

spinal cord. Rostrocaudal pain modulatory pathways (red, green and orange) 

include cortical and subcortical projections to the brainstem (red) [PAG, locus 

coeruleus and rostral ventromedial medulla], noradrenergic (green) and 

serotoninergic (orange) projections to the spinal cord. There is a substantial 

overlap between dopaminergic brain regions and those that are most commonly 

implicated in pain processing. Abbreviations: mc = motor cortex; mpfc = medial 

prefrontal cortex; acc = anterior cingulated cortex; t = thalamus; gp = globus 

pallidus; sn = substantia nigra; amy = amygdala; vta = ventral tegmental area; 

hy = hypothalamic nuclei; cn = caudate nucleus; p = putamen; ic = insula 

cortex; nac = nucleus accumbens; A11 = hypothalamic nuclei; pag = 

periaqueductal grey; lc = locus coeruleus; rvm = rostral ventromedial medulla; 

DA = dopamine, NA = noradrenaline, 5-HT = serotonin, DRG = dorsal root 

ganglia, PN = projection neuron. 

 

  



 

	  

Figure 2. Proposal for clinical approach to patients with Parkinson disease and 

pain. 
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ABSTRACT 
 
Pain is a significant burden for patients with Parkinson’s disease (PD) with a 

high impact on quality of life. The present text aims at summarizing 

epidemiological, pathophysiological, clinical, and neurophysiological data 

regarding pain in PD. In this domain, a procedure of systematic assessment is 

still lacking for the syndromic diagnosis and should take into account pain 

characteristics, effects of dopaminergic treatment, motor fluctuations, and non 

PD-associated pain. We propose an original questionnaire addressing an 

algorithm suitable for daily clinical practice. The questionnaire is based on a 

three-step approach addressing first the relationship between pain and PD 

(including temporal relationship with the course of the disease, association with 

motor fluctuations, and impact of antiparkinsonian treatment), before classifying 

pain into one of three main syndromes, i.e. musculoskeletal pain, psychomotor 

restlessness pain, and neuropathic pain. The validation of the clinical use of this 

questionnaire will be the goal of a forthcoming work. 

Pain is classified among the non-motor symptoms of Parkinson’s disease 

(PD),1, 2 and has a major negative impact on the quality of life of many patients 

with PD.3, 4 Despite a large body of evidence on its high prevalence, this 

symptom is frequently underestimated, probably due to the lack of objective 

assessment tools for its diagnosis and classification. The aim of the present 

review was to analyse the current data on the prevalence, pathophysiology, 

clinical scales, and methods of assessment of pain in PD in order to propose a 

new algorithm for its syndromic diagnosis. 

 

Prevalence of pain in PD patients, according to pain characteristics 
 

Depending on the population assessed (inpatients vs. outpatients) and the 

criteria employed to define the presence of pain, its prevalence ranges from 40 

to 83 % of PD patients.5-9 In a case-control study, pain was present in at least 



 

	  

one quarter of PD patients before any treatment6 and in almost 40 per cent of 

the patients early in the course of the disease.10 In a recent cohort study, pain 

has been considered a premotor symptom.11 Pain occurrence further increases 

with disease progression, particularly associated with the development of 

therapy-dependent motor fluctuations.9  

Most studies distinguish between PD-related pain, pain related to PD treatment, 

pain indirectly associated with PD, and pain unrelated to PD.7, 8 According to 

the classification proposed by Ford,12 PD-related pain can be further subdivided 

into different subtypes, including musculoskeletal pain, dystonia-associated 

pain, radicular or peripheral pain, central pain, and akathisia (Appendix 1). 

Using this classification, pain was assessed in a British series of inpatients and 

in French and Norwegian series of outpatients.5, 7, 8. In the British study, PD-

related pain was considered as responsive to dopaminergic treatment, 

prominent on the body side most affected by PD and with no specific aetiology 

other than PD.7 In this study, most PD patients reported at least two 

concomitant pain syndromes (85%), including PD-related pain in 63% of 

patients and non-PD-related pain in 64% of patients, while pain related to PD 

treatment and pain indirectly associated with PD were reported only seldom (8 

and 1%, respectively). The authors further claimed that non-PD-related pain 

was more severe and constant over time compared to PD-related pain, while no 

interaction between both pain types was found.  

A second study, performed in French outpatients, distinguished between non-

PD- and PD-related pain, including pain syndromes directly or indirectly caused 

by PD.8 In this series, 60% of patients suffered from chronic pain, which was 

related to the disease in 60% and unrelated in 40%. Finally, in the Norwegian 

study, 83% of patients had PD-related pain, 70% with musculoskeletal pain, 

40% with dystonic pain, 20% with radicular or peripheral neuropathic pain, and 

10% with central neuropathic pain.5 

Chronic pain may contribute to the development or aggravation of previous 

depressive symptoms, as described in the elderly population in general.13 Only 

a few studies have addressed this issue. In another Norwegian series of 227 

PD patients, 67% had pain and patients with pain had more severe 

depression.14 They also had more severe motor impairment, lower cognitive 



 

	  

performance, and longer disease duration. The finding of an association 

between depression and pain in PD was replicated.15, 16 However, the direction 

of causality between pain and depression cannot be determined with certainty. 

 

Pathophysiology of pain in PD 
 

The basal ganglia and connected structures play a pivotal role in the 

pathophysiology of pain in PD. 17 The classical pathophysiological model of PD 

motor symptoms, consists of a reduced activation of the D1 receptor-mediated 

direct striato-pallidal pathway and a reduced inhibition of the D2 receptor-

mediated indirect striato-pallidal pathway resulting from dopaminergic neuron 

loss within the pars compacta of the substantia nigra.18 This model explains a 

reduced activation of the thalamo-cortical motor drive and the beneficial effects 

of dopaminergic treatment or deep brain stimulation (DBS) of the internal 

pallidum (GPi) or subthalamic nucleus (STN).19 However, the influence of 

dopamine depletion on the emergence of non-motor parkinsonian symptoms, 

such as attentional deficit, cognitive decline, depression, dysautonomia or pain, 

likely involves additional pathways described in the so-called "three-loop 

model".20, 21 Various dysfunctional motor, cognitive, and limbic networks have 

connections between basal ganglia and cortical regions, which potentially play 

an important role in pain processing. According to studies in rodents, 

connections with the insular cortex play a crucial role in D1 receptor mediated 

descending inhibition of pain22, whereas anti-nociceptive capacity is determined 

by D2 receptor availability within the striatum and the right medial temporal 

cortex of healthy volunteers.23 A careful evaluation of the characteristics of a 

pain syndrome in its sensory, motor, cognitive, and autonomic components in 

each patient may provide further information on the underlying pathophysiology. 

An original model has recently been proposed in order to explain primary 

central pain in PD, which may also apply to other types of PD-related pain.24 

This model assumed that dopamine depletion leads to an intrastriatal 

amplification of sensory inputs from cortico-striatal projections. Consistent with 

this model, the amplitude of laser-evoked potentials (LEPs), reflecting cortical 

processing of nociceptive stimuli, was greater during the off-period in PD 



 

	  

patients with primary central pain than in PD patients without pain or controls.25 

However, LEP amplitude returned to normal values during the on-period, 

supporting a dopaminergic modulation of primary central pain. This study also 

showed a reduced habituation of the laser-evoked sympathetic skin responses, 

suggesting an overreaction of the autonomic nervous system to nociceptive 

stimuli in PD patients with primary central pain.  

Other mechanisms were proposed for dyskinesia-associated pain.26 The 

analgesic effect of levodopa is more pronounced in fluctuators with dyskinesia 

than in stable responders, as revealed by pain threshold increase compared to 

the off-period in dyskinetic patients. Limbic and associative brain structures, 

which are overactivated in dyskinetic patients, could be involved, as well as the 

reward system.26 In particular, the mesolimbic pain inhibitory system is thought 

to play a role, through dopaminergic projections from the ventral tegmental area 

to the nucleus accumbens.  

Pathological changes in PD also include Lewy body aggregation within the 

lamina I of the dorsal horn presumably contributing to increased temporal 

summation of sensory stimuli and to enhanced nociception at the spinal level in 

PD patients.27-30 Finally, there could also be alterations in the peripheral 

nervous system due to alpha-synuclein accumulation within the sensory 

afferents 31 or to an interaction of levodopa medication with cobalamin 

metabolism.32, 33 These alterations contribute the occurrence of peripheral 

neuropathies in PD, possibly at the origin of neuropathic pain in the limbs.32, 33 

Musculoskeletal pain shares with other causes of PD-related pain some 

sensitivity to dopaminergic treatment. Rigidity or abnormal posture may affect 

muscles and joints, favouring musculoskeletal disorders, such as 

osteoarthrosis. This condition may also be associated with peripheral 

neuropathic pain, especially radicular pain, as shown in a group of PD patients 

with mechanical low back pain.34 In contrast to what is observed in PD patients 

with central pain, LEP amplitude can be decreased in PD patients with pain due 

to peripheral nerve fibre lesion. In parallel, nociceptive spinal reflexes can be 

enhanced through a reduced descending inhibitory control of pain and this may 

contribute to the occurrence of referred pain and secondary hyperalgesia.35 

 



 

	  

Experimentally-induced pain  
 

Various methodological approaches have been employed to experimentally 

provoke pain in PD patients. The first studies were performed in on-drug 

conditions and one study showed that levodopa could modulate heat pain 

sensitivity.36 More recent studies include off-drug conditions, i.e. 12-hour 

(overnight) dopaminergic medication withdrawal, although this condition cannot 

be considered completely free of dopaminergic influence. Sensitivity to 

nociceptive stimuli is increased during the off-state28-30, 37-39 and decreased 

during the on-state.31 The increase in provoked pain correlates to the intensity 

of spontaneous pain and to the body side most affected by PD in some 

studies38, 39 but not in others, likely due to a heterogeneous recruitment of 

patients.  

Patients at an early stage of the disease also tend to have increased responses 

to nociceptive stimuli (e.g., enhanced spinal nociceptive reflexes) but unaltered 

pain sensory discrimination (e.g., subjective estimation of provoked pain).39 

Enhanced sensitivity to nociceptive stimuli was attributed to functional changes 

at spinal level27 and within the pain matrix, mainly the medial pain pathway, as 

shown by positron emission tomography (PET). 28, 29, 37 These changes are 

reversed by dopaminergic treatment, showing a major role of dopamine 

depletion. In contrast, PD patients did not differ from controls regarding 

modulation of experimentally provoked pain through opioidergic, serotonergic, 

and adrenergic mechanisms, involved in descending nociceptive inhibitory 

controls29, 40. 

 

Pain assessment 
 

In PD patients, pain can be assessed by various questionnaires, including the 

Unified PD Rating Scale (UPDRS), e.g. item 17 of UPDRS part II (sensory 

complaints).41-43 However, these questionnaires cannot distinguish between 

different pain syndromes encountered in PD and do not provide information to 

support their classification and treatment. No specific scales or questionnaires 

have been developed to characterize pain in PD and a few studies have 



 

	  

employed the whole battery of questionnaires currently used to assess chronic 

pain syndromes. The visual analogue scale (VAS) is the most frequently used 

tool in PD studies to date,44-47 but it may be inappropriate to assess intermittent 

pain, such as pain that worsens during off-periods.12 The short form of the Brief 

Pain Inventory (BPI) allows for the quantification of pain intensity and pain 

interference in daily activities. It has also been used in PD.5, 48, 49 The McGill 

Pain Questionnaire (MPQ), in its short form,50-52 allows for the quantification of 

the sensory-discriminative, affective and evaluative aspects of pain.48, 49, 53. In a 

recent study, for example, it has been shown that STN-DBS improved sensory 

and affective aspects of pain after surgery measured by the MPQ in PD 

patients.54 The same study showed that among 41 patients with PD, only 2 

(4.5%) had neuropathic pain when the Douleur Neuropathique questionnaire 

(DN-4), which has a relatively high sensitivity and specificity for the diagnosis of 

neuropathic pain,55 was employed.54 Interestingly, in this study, while STN-DBS 

decreased pain in general in PD, its effect was more robust to control 

musculoskeletal than neuropathic pain symptoms. PainDETECT56 is another 

neuropathic pain screening tool that has been used in PD.57 Finally, the 

Neuropathic Pain Symptoms Inventory (NPSI)58, 59 is used in the follow-up of 

neuropathic pain and enables the characterization of clusters of symptoms (i.e., 

spontaneous, evoked, or paroxysmal pain) and was also applied in PD.54 The 

assessment of pain in PD patients may be subject to different bias due to PD-

related fluctuations that can influence the perception and report of pain 

symptoms. Thus, the characterization of pain in PD must take into account the 

motor status, the treatment (levodopa, DBS) and its complications (e.g. 

dyskinesia, paroxysmal off stage). Thus, considering the high prevalence of 

chronic pain among the general population,60 it is important to know whether or 

not the pain is temporally related to PD. The timing of occurrence and the 

patient’s motor and non-motor status provide evidence for an association with 

PD.8 The presence of pain syndromes such as neuropathic pain and myofascial 

pain syndrome can be readily diagnosed by screening tools or at the bedside. 

For instance, a recent study showed that 69% of PD patients reported pain that 

worsened during off-periods and 79% had myofascial pain syndrome. 54 This is 

associated with referred pain and secondary hyperalgesia, spatially distant from 



 

	  

the affected muscles and can pose diagnostic challenges.61. Based on the 

available data, there are no current pain scales or questionnaires that allow for 

the characterization of pain in PD taking into account all specific particularities.  

Thus, we aimed at developing an algorithm addressing the respective pain 

syndromes associated or not-associated with PD according to the temporal 

relationship with the disease, the association with motor fluctuations and the 

influence of antiparkinsonian treatment. Pain syndromes that are not related to 

PD or its treatment should be considered according to the underlying 

pathophysiological mechanisms of pain. 

 

Development of a new approach 
 

Different classifications have been employed for the distinction between PD-

related and PD-unrelated pain syndromes, but motor fluctuations and the 

response to dopaminergic medication were not usually taken into account, 

except in the most recent approaches,2, 62 We here provide an original 

questionnaire for pain assessment in PD. It can be used in addition or as an 

alternative to the questionnaire currently being developed by the non-motor 

study group of the MDS 63, 64. 

 

Our approach is based on a three step approach: 1) First, establish a 

relationship with PD on the basis of a temporal association between the onset 

of pain and PD symptoms, while other causes of pain are excluded; 2) Second, 

determine whether pain depends on motor fluctuations; 3) Third, determine 

whether pain depends on the antiparkinsonian treatment. At the end of this 

three-step approach, pain could be classified as a PD-related or non-PD-related 

pain. Finally, concerning PD-related pain, the type of pain is categorized as one 

of three main syndromes, i.e. musculoskeletal pain, psychomotor restlessness 

pain, and neuropathic pain. The proposed algorithm was converted into a pain 

questionnaire named Marburg-Sao Paulo-Créteil Questionnaire for Pain in 

Parkinson’s disease (MSPC-PPD Questionnaire) (Appendix 2) (Figure 1).  

 



 

	  

I. It may be challenging in some instances to differentiate PD-related from 
PD-unrelated pain but PD-related pain can be considered when pain 

symptoms show a temporal relationship with the onset of PD symptoms and the 

clinical course of the disease, while no other aetiology can be detected. 

However, since pain may present as a non-motor symptom preceding motor 

symptoms, any other symptoms possibly indicating early PD need to be 

assessed.6  

 

II. It is important to determine whether pain occurring in a PD patient is 
related to motor fluctuations or not. Pain can depend on motor fluctuations 

present at low, intermediate or high dopaminergic levels, i.e. usually related to 

hypo- or hyperkinesia (in off- or on-condition). 

In off-condition (low dopaminergic level), pain can be associated with 

wearing-off and/or end-of-dose akinesia (early morning or nocturnal akinesia 

and/or akinesia related with medication intake), paroxysmal off-stage 

(unrelated to medication intake), or off-dystonia (often in the early morning). 

This sub-classification mainly derives from previous observations9, 26 underlining 

the influence of motor fluctuations on pain intensity, particularly for 

musculoskeletal and dystonia-associated pain.9 

In on-condition (high dopaminergic level) mainly choreatic dyskinesia is 

present. Choreatic dyskinesia is usually perceived as a non-painful symptom, 

but dyskinetic movements may become painful in case of additional 

pathological conditions (e.g. osteoarthritis). Conversely, pain relief can occur 

along with dyskinesia in some patients,9, 65 as revealed by increased pain 

thresholds. Choreatic dyskinesia includes peak-on, plateau and biphasic 

dyskinesia, with the latter occurring at intermediate dopaminergic levels. On-

dyskinesia, i.e., especially biphasic dyskinesia, can also manifest as painful 

dystonia in some cases. Rarely, both choreatic and dystonic biphasic 

dyskinesia may occur simultaneously. The influence of choreatic dyskinesia on 

pain sensitivity was further studied in stable responders and fluctuators.26 

Fluctuators with choreatic dyskinesia (peak-on or plateau dyskinesia) exhibited 

a levodopa-dependent increase in cold pain and tolerance thresholds, which 

was not observed in stable responders. The authors postulated that pain and 



 

	  

choreatic dyskinesia may share common mechanisms and that central 

sensitization leads to greater analgesic and motivational responses. 

 

III. The fluctuation with the dopaminergic state may give an additional hint 

for an association between pain and PD in more advanced cases. Thus, the 

effects of any antiparkinsonian treatment on pain should be systematically 

included in the diagnostic algorithm, as recently proposed.62 

 

IV. According to the three main issues mentioned above (temporal 
relationship with the course of the disease, the change with motor 
fluctuations, and the impact of antiparkinsonian treatment), pain features 
can be classified as PD-related or non-PD related. Then, three main PD-
related pain syndromes can be distinguished, i.e. musculoskeletal pain, 

psychomotor restlessness pain, and neuropathic pain. 

Musculoskeletal pain is caused by PD-related rigidity and related to the 

presence of joint, tendon or muscle soreness. It includes low back pain and 

frozen shoulder pain. An associated myofascial pain syndrome is frequent in 

this context, leading to referred pain distant from the affected muscle and an 

area of secondary mechanical hyperalgesia (increased pain to pinprick) that 

has no dermatomal distribution. The muscles more frequently involved are 

axial, e.g., scapular and pelvic girdle muscles.54 Musculoskeletal pain may be 

aggravated or not by motor off-periods and usually responds well to the 

treatment of motor symptoms by drugs or DBS. The so-called “coat hanger 

headache”, a neck pain associated with a tension type headache is also 

considered as a type of musculoskeletal pain since it usually presents with 

similar symptoms. It results from orthostatic hypotension (either primary or 

secondary to treatment) and it is more common in patients with atypical 

parkinsonian syndromes and severe autonomic dysfunction but it may occur 

also in later stages in PD patients.66 

Psychomotor restlessness pain comprises various pain syndromes that occur 

in case of motor or emotional restlessness, including leg motor restlessness, 

non-motor off-fluctuation related pain, and the dopamine agonist withdrawal 

syndrome (DAWS)67. In this context, patients are usually experiencing various 



 

	  

neuropsychiatric complications of levodopa or dopaminergic agonist withdrawal. 

Therefore, pain symptoms rarely occur in isolation, being rather part of a 

broader clinical picture, in which tachycardia, excessive sweating, anxiety, 

depression, and motor restlessness occur all together. Pain can be diffuse or 

located around the mouth, abdomen or pelvic floor 68, and may migrate from 

one location to another in relatively short periods of time. This may reveal as a 

non-motor off-fluctuation that can be relieved by levodopa or dopamine agonist 

adjustment. The terms "motor restlessness" was chosen according to a recent 

study suggesting that leg motor restlessness rather than restless legs syndrome 

occurs early in PD patients and may correspond to the formerly used termed 

akathisia.69 We doubt, however, that there is an independent form of akathisia 

in PD, but rather believe that the reported cases of akathisia in PD are due to 

leg motor restless, non-motor off-fluctuations and DAWS.  

The pain syndromes associated with these clinical presentations, especially 

DAWS, are difficult to differentiate from primary central pain. One of the key 

features of DAWS is the clear association between dopamine agonist 

administration and symptom improvement. Conversely, central pain only 

responds poorly to dopaminergic treatment. 

Neuropathic pain is secondary to a lesion or disease of the somatosensory 

system, either peripheral or central, and refers to specific questionnaires. Pain 

is located in a body region where negative (thermal hypoesthesia, mechanical 

hypoesthesia) or positive (dynamic mechanical allodynia, hyperpathia, cold 

allodynia) sensory symptoms exist, due to the somatosensory lesion or disease. 

Neuropathic features of pain include burning, electric shock-like, and pins-and-

needles sensations. 

 

V. Pain syndromes unrelated to PD are not depending on the course of the 

disease or its treatment. They should be also divided into nociceptive and 

neuropathic pain by using a neuropathic pain questionnaire (e.g. PainDETECT 

or DN-4).55, 56 This facilitates the diagnosis of an underlying pain syndrome not 

attributable to PD. For example, osteoarthrosis is likely to be the most relevant 

pain syndrome in the elderly, which may occur regardless of PD.7 The 



 

	  

determination of a specific cause of non-PD related pain syndrome may lead to 

dedicated consultations for further diagnosis and treatment. 

 

VI. Associated non-motor factors, such as mood and cognitive alterations, 

should be evaluated clinically, using respective scales (e.g. Non-Motor 

Symptoms Questionnaire and the Non-Motor Symptoms Scale (NMSS), 

Montgomery and Asberg Depression Rating Scale (MADRS), or The Montreal 

Cognitive Assessment (MoCA)). 41, 70-72  

 

Treatment – General Principles  
 

One of the advantages of an accurate classification of the pain syndrome in PD 

is to facilitate its treatment. For pain associated with motor fluctuations, 

treatment should consist of an adequate management of these fluctuations.73 

For pain occurring during wearing-off, long-lasting levodopa formulations should 

be administered in case of early morning akinesia and nocturnal akinesia, 

whereas COMT inhibitors and shortening of dosing intervals should relieve pain 

associated with end-of-dose akinesia. Regarding pain due to off-dystonia, the 

probably most painful form of dyskinesia, the treatment should be based on 

long-lasting levodopa formulations in the evening and readily soluble levodopa 

formulations in the morning. Finally, once-daily application of a transdermal 

patch of Rotigotine, a dopamine agonist, was shown to produce significant pain 

relief related with early morning motor function and sleep quality 

improvement.74, 75  

Beyond pharmacological treatments, DBS can be proposed in patients with 

advanced PD to treat motor symptoms, which are not controlled by oral 

pharmacotherapy (i.e. patients with paroxysmal off phases),76, 77 especially 

using the STN target.78 It has been shown that STN-DBS could also produce a 

significant reduction of spontaneous pain intensity in 40% to over 80% of PD 

patients up to 24 months after surgery.44, 46 Pain relief induced by DBS is 

independent from the motor effect.45, 79 In fact, the correlation between pain 

relief and motor improvement after DBS probably varies with the type of pain 

syndrome. For example, STN-DBS was reported to preferentially ameliorate 



 

	  

dystonic pain in the off-drug condition.80, 81 The reduction of pain intensity by 

DBS was also correlated with the improvement in quality of life.54 For pain 

symptoms that are not associated with motor fluctuations or persist after 

dopaminergic adjustments, the therapeutic approach should be based on the 

underlying mechanism, either musculoskeletal or neuropathic, for example. 

Regarding musculoskeletal pain, various rehabilitation programs can be 

relevant for improving the function of axial muscles, which play the major role in 

postural adjustment during gait and are the most commonly affected.54 In case 

of neuropathic pain, the principles of treatment should be the same as for other 

conditions of neuropathic pain (for review see 82). For example, duloxetine 

hydrochloride, a selective serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor 

indicated for neuropathic pain syndrome, was found to be effective in central 

pain of PD patients.49 Therapeutic strategies can also be based on the 

reinforcement of descending inhibitory controls of pain.  

 

Conclusion 
 

We suggest a modification of Ford’s classification regarding the types of pain 

occurring in PD patients, especially to take into account the different pain 

syndromes associated with the different types of motor fluctuations. The impact 

of dopaminergic therapy on pain should also be considered for diagnostic 

classification. Our proposed questionnaire allows the characteristics of each 

pain type to be determined according to its relationship with the disease and its 

treatment. The reliability and validity of this questionnaire will be further 

evaluated in a prospective clinical study. 
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We read with interest the article by Jung et al1 reporting the effects of 

subthalamic deep brain stimulation (STN DBS) on pain characteristics in 

patients with Parkinson disease (PD) after an 8-year follow-up. These findings 

provide new insights into the mechanisms by which DBS improves pain and its 

long-term effects. 



 

	  

Despite the beneficial long-term effects of STN DBS on pain in PD patients, 

some considerations should be pointed out. Although the overall pain intensity 

improved, pain prevalence increased from 67% to 83%, and new-onset pain 

developed in most of the patients during the 8-year follow-up period. Common 

reasons associated with chronic pain incidence in the general population (i.e.: 

diabetic neuropathy, osteoarthritis) were largely ignored in the paper. 

Nevertheless, the number of patients reporting fluctuations in pain with motor 

symptoms (fluctuating pain) decreased significantly after surgery, suggesting 

that DBS could improve motor fluctuations and pain by different mechanisms.2 

In addition, while dystonic pain responded well to DBS (usually presenting 

during off-periods), others syndromes such as neuropathic and musculoskeletal 

pain did not seem to do so. The authors conclude that musculoskeletal pain 

does not respond to DBS. We found strikingly different data2 one year after 

DBS in a group of 41 PD patients prospectively assessed for the effects of DBS 

in non-motor symptoms. These differences probably resulted from a lack of 

validation and specificity of current classifications of pain in PD. There is 

currently no validated pain classification system for PD pain that takes into 

account the various aspects of pain,3 its impact on daily activities,4 the presence 

of neuropathic pain as it is presently defined,5 or standardized information on 

the presence of pain fluctuation according to motor symptom swings. Also, 

secondary hyperalgesia in areas of referred pain from myofascial trigger points 

are frequently overlooked2 and may lead to the overdiagnosis of “central pain”, 

which itself does not have formal diagnostic criteria or validated definition. 

It is unlikely that a single intervention will relieve all types of pain that PD 

patients may present with, so it is imperative to better define and classify the 

different pain syndromes related to PD. We believe the time has come to 

consider that improving the classification of pain in PD patients is a major unmet 

need in the care of these patients and it would constitute the backbone of future 

evidence-based trials of its treatment.  
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Abstract 
 
Background: Pain is a frequent feature of Parkinson’s Disease (PD). We 

aimed at critically appraising the clinimetric properties of existing pain scales or 

questionnaires and to give recommendations for their use in PD. 

Methods: The general characteristics and clinimetric properties of pain scales 

used in PD were systematically evaluated. A scale was classified as 

“recommended” if, in addition to being used in PD, it showed adequate 

clinimetrics and had been used by other investigators apart from the original 

developers; as “suggested” if it has been used in PD and fulfilled only one other 

criterion; and as “listed” if it had been used in PD but did not meet the other 

criteria. Evaluations were restricted to scales rating pain intensity or for 

syndromic classification (i.e. neuropathic or nociceptive). 



 

	  

Results: Eleven out of the 33 scales initially considered fulfilled inclusion 

criteria. Among the scales rating pain intensity, the “Brief Pain Inventory short 

form”, “McGill Pain Questionnaire short and long forms”, “Neuropathic Pain 

Symptoms Inventory”, “11-point Numeric Rating Scale”, “10-cm Visual Analog 

Scale”, and “Pain-O-Meter” were “recommended”; while the “King PD Pain 

Scale” was “suggested”. Among scales for pain syndromic classification, the 

“DN4” was “recommended”; the “Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms 

and Signs” and “Pain-DETECT” were “suggested”; and the “King PD Pain 

Scale” was “listed”. 

Conclusions: Pain syndrome in PD may be classified by the “DN4” scale, while 

a number of scales can be used for rating pain intensity. The use of PD-specific 

scales, such as the “Kings PD Pain Scale” might offer a useful alternative, but 

further research is needed.  

 

Keywords: Parkinson Disease; Pain; Rating Scales, Clinimetrics; 

Epidemiology; Clinical Trials. 

 
Introduction 

 

Parkinson disease (PD) has been classically predominantly regarded as a 

movement disorder, although many non-motor symptoms were originally 

described by James Parkinson in the 19th century.1 Nonetheless, our vision of 

the disease has considerably evolved during the last decades, and non-motor 

symptoms and their management are now recognized as important unmet 

needs in PD.2 

Pain is a frequent non-motor symptom in PD, contributing significantly to 

disability and reduced health-related quality of life.3 It affects about 67.6% 

(range= 40-85%) of PD patients,4 versus 15-30% of the general population.5,6 

The most frequent pain syndromes in PD are musculoskeletal pain, neuropathic 

radicular pain, dystonia-related pain, akathitic discomfort, and primary central 

parkinsonian pain.7 

Pain is a percept, with sensory-discriminative (i.e. quality, intensity, temporal 

pattern and location), affective-motivational and cognitive dimensions. From the 



 

	  

temporal perspective, it can be classified into “acute” or chronic (i.e. lasting 

more than three months). Chronic pain is frequently subdivided into different 

pain syndromes, the two most frequent examples being “nociceptive” and 

“neuropathic” pain.8 While assessment of pain can be simple and 

straightforward in acute cases following trauma or surgery, long-lasting pain 

may be more challenging to assess and treat.9 Comprehensive assessment 

includes complete pain history, physical examination and possibly specific 

diagnostic tests. Tools such as scales and questionnaires offer inexpensive and 

convenient ways to characterize pain in clinical practice. Each of these tools 

have specific characteristics, and can be used to screen for, to assess, to 

characterize and to rate the intensity of different pain syndromes, as well as 

their different dimensions and interference in daily living.  

The objective of this review was to appraise critically the general characteristics 

and clinimetric properties of pain scales or questionnaires and to give 

recommendation for their use in PD. 

 

Methods. 
 

Administrative Organization and Critique Process  

The Movement Disorder Society Committee on Rating Scales for PD Steering 

Committee invited the chairperson (SPLL) to form a Writing Committee and 

review rating scales for pain in PD (DCA, KL, RC, GD, GC). The committee 

included seven specialists in movement disorders, pain and clinimetrics from 

America and Europe. Committee members began by listing all available scales 

for pain assessment. Then, the scales for further assessment were selected 

based on the criteria described below. Finally, each member was charged with 

assessing specific scales, by using a standardized evaluation form. These 

forms were then re-evaluated by the expert in clinimetrics (CRB). Finally, 

members reviewed results for all scales, and conclusions and recommendations 

were proposed. The final report was reviewed and approved by the Movement 

Disorder Society Rating Scales Committee. 

 

  



 

	  

Literature Search Strategy & Selection of Scales 

A systematic search was conducted by PUBMED between 1960 and 2013 

using the combined MeSH search terms ‘‘PAIN’’ and ‘‘PARKINSON’S 

DISEASE’’ written in English, Spanish, French, German and Portuguese. The 

references of the papers retrieved were also systematically searched for other 

pain rating scales. A similar search strategy was then used to search for studies 

involving each particular scale. Only data on the original scale were considered, 

i.e. data gathered with scales’ translations to other languages were not 

considered. 

To be selected, a scale had to have been used in PD and to either rate pain 

intensity or allow pain syndromic classification (i.e. nociceptive or neuropathic). 

 

Evaluation of Clinimetric Properties 

We focused on assessments of pain intensity and syndromic classification. 

Assessment of symptom localization, which is usually done with a body map, 

has never been validated. Other pain dimensions, such as cognitive, affective 

or sensory ones have not been assessed in PD by any of these scales, and 

thus are not a focus of this review. The evaluation was performed according to 

the methodology approved by the Movement Disorders Society Rating Scale 

Committee.10  

 

Conclusions 

A scale was rated as ‘‘recommended’’ if it was used in PD, was considered 

reliable, valid, and sensitive (i.e. all these section were rated as “adequate” or 

“adequate but incompletely assessed”), and was used by investigators other 

than the original developers. Scales rated as ‘‘suggested’’ were used in PD and 

either succeeded clinimetric evaluation or were used by investigators other than 

the original developers. Finally, “listed” scales were those used in PD but not 

meeting any other criteria. 

 

  



 

	  

Results 

Thirty-three scales were initially considered for possible inclusion in this review 

(Appendix A, Supplemental online material). Only 11 scales met inclusion 

criteria and were thus further evaluated (Table 1). A summary of the general 

characteristics and clinimetrics is presented for each scale in the following 

paragraphs. Detailed evaluations are available in the Appendix B 

(Supplemental online material). 

 

Brief pain inventory (BPI) short form 

Description of the scale. The scale allows for the evaluation of the presence of 

pain other than everyday pain such as minor headaches, sprains, and 

toothaches; pain intensity and interference with activities of daily living (multiple 

11-point scales ranging from 0-to-10); pain localization (body map); and relief 

from treatments (11-point scale ranging from 0-to-10).11 Overall pain intensity or 

interference sub scores can be obtained by averaging the respective items. The 

scale is self-administered, time frame is 24 hours and time to complete the 

scale is 5-10 min. 

Clinimetric Properties (Table 2). Assessments focused on pain intensity ratings. 

They were considered as adequately reliable based on results showing good 

internal consistency,12,13 and test-retest reliability.14-16 Validity was successfully 

established by comparing BPI scores with the Roland-Morris Disability 

Questionnaire, the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis 

Index Pain, stiffness and physical conditions scores, VAS scores and with SF-

36 Bodily Pain score in cancer and non-cancer patients.13,15,17,18 Additionally, 

the BPI could discriminate between patients with or without improvements after 

analgesic therapies,13,15 thus suggesting adequate responsiveness. The scale 

has been used but not validated in PD.19-23 However, adequate responsiveness 

was observed in a trial with duloxetine.21 

Strengths and weaknesses. The BPI is frequently used in clinical practice and 

research because of its simplicity and shortness. It is available in many 

languages, and clinimetrics have been adequately assessed. Interference 

scores may be confounded by other impairments inherent to PD. 

 



 

	  

Douleur Neuropathique 4 (DN4) 

Description of the Scale. The DN-4 is a unidimensional tool, used to screen for 

the presence of neuropathic pain or of the neuropathic component of mixed 

pain syndromes.24 It consists of a scale with 10 items divided into four sections. 

Two sections rely on an interview with the patient (pain characteristics and 

related symptoms), and two are based on the clinical examination (presence of 

hypoesthesia and painful response to brushing). Four or more positive answers 

suggest neuropathic pain. It has been used to evaluate pain at the moment of 

evaluation or retrospectively. The questionnaire can be completed in a few 

minutes and is available in many languages.  

Clinimetric Properties (Table 2). Inter-rater and test-retest reliability were found 

to be adequate.24 Results from the scale could correctly discriminate between 

patients with nociceptive or neuropathic pain, suggesting its validity.24,25 

Responsiveness evaluation is not applicable to this questionnaire, as it does not 

reflect a magnitude susceptible to change. The scale has been used in PD,3,20 

but clinimetrics have not been assessed. 

Strengths and weaknesses. This questionnaire is easy to use and understand, 

fast, objective, shows good sensitivity and specificity, and is internationally 

recommended as an optimal tool for differentiating neuropathic from nociceptive 

pain.26 Its main disadvantage is that a clinician is needed to complete 

assessment. 

 

Kings PD Pain Scale 

Description of the Scale. This scale was specifically designed for pain 

assessment in PD.27 The scale is composed of 14 questions exploring the 

frequency and severity of different pain syndromes that are frequently observed 

in PD patients, which can be summed up to form an overall pain intensity score. 

Time frame is the previous month, and the scale must be completed by a 

trained health care professional. Completion time is about 10 min. 

Clinimetric Properties (Table 2). Clinimetric data are available in PD patients 

only for overall pain intensity ratings. Internal consistency and inter-rater and 

test-retest reliability are adequate.27 Validity has been suggested by the findings 

of moderate correlations with pain items from the EQ-5D, PDQ-8 and NMSS.27 



 

	  

Moderate to strong correlations were also found with measures of PD severity, 

quality of life and mood disorders. Responsiveness has not been assessed. 

Strengths and weaknesses. This PD-specific scale offers a simple and 

convenient way of assessing the frequency and intensity of the most commonly 

observed pain syndromes in the disease. It is the only scale with adequate 

clinimetric assessment in PD. Its main weakness is that some nosological 

entities may not be accurately represented. For example, the characterization of 

visceral body pain by the body location where it hurts may not be adequate. 

Additionally, raters need to be trained to recognize nosological categories 

covered by the scale as they are only succinctly described in the scoring sheet.  

 

Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (LANSS) 

Description of the Scale. The LANSS scale was designed to evaluate pain 

syndrome type.28 It is comprised of two parts, the first one being a pain 

questionnaire with 5 self-administered questions (unpleasant sensations, skin 

appearance, sensitivity to touch, pain feelings, skin temperature); and the 

second one a sensory testing consisting of 2 items (allodynia, altered pinprick 

threshold) to be conducted by a physician. Positive answers give a certain 

quantity of points depending on the question, totaling 24 points. Pain of a 

predominantly neuropathic origin is diagnosed with values ≥ 12. Time frame is 

the previous week, and it takes 5-10 min to complete the scale. In comparison 

with the DN4, fewer translations into other languages are available. Although a 

self-administered LANSS has been validated, it has not been used in PD 

patients (see supplementary online material). 

Clinimetric Properties (Table 2). Internal consistency was shown to be good, but 

reliability has not been assessed.28 LANSS scale was able to discriminate 

between groups of patients with a clinical diagnosis of nociceptive or 

neuropathic pain.28 Evaluation of responsiveness is not applicable to this scale, 

as it does not reflect a magnitude susceptible to change. LANSS has been used 

but not validated in PD.29  

Strengths and weaknesses. LANSS is short and easy to use. Its principal 

weakness is the need of a clinician for a physical exam. 

 



 

	  

McGill Pain Questionnaire long form 

Description of the scale. The questionnaire can be used to characterize the 

different dimensions of pain and is comprised of four parts.30 The first part is a 

body map used for localizing pain. In the second part, patients are asked to 

disclose pain-related feelings by selecting the appropriate words. The list has 

20 items each containing 2 to 6 descriptors, dealing with sensory (1-10), 

affective (11-15), evaluative (16), and miscellaneous (17-20) aspects of pain. 

The third part evaluates changes over time; and finally the forth part 

characterizes pain intensity. The scale was intended to measure pain at the 

time of the assessment but various studies have amended this for retrospective 

assessment. Completion can take up to 30 min. The questionnaire is available 

in a great number of languages and is self-administered.  

Clinimetric Properties (Table 2). Test-retest reliability has been shown to be 

acceptable.31 McGill sub scores correlated with VAS measures of pain,32,33 thus 

supporting its validity. It has also been shown that the McGill scale can 

differentiate between type and cause of pain.34,35 Finally, internal validity has 

also been demonstrated.35 The scale sub scores were also found to be 

sensitive to change.30,35 The McGill pain questionnaire has been used in PD 

only for pain intensity assessment.36-38 No clinimetric data in this group are 

available. 

Strengths and weaknesses. The McGill pain questionnaire provides a 

qualitative measure of pain as well as a measure of pain intensity. It is widely 

used and translated, and often referred to as the gold standard for pain 

measurement. On the other hand, it is a time consuming scale, and all patients 

may not understand some words or may have difficulty qualifying pain with the 

words provided. 

 

McGill Pain Questionnaire short form 

Description of the scale. This is a shortened version of the McGill Pain 

Questionnaire.39 It is comprised of 15 words describing different aspects of pain 

(the first 11 words represent the sensory dimension and the 4 remaining ones 

the affective dimension). Patients are asked to rate whether the word describes 

their pain and if it does then they indicate the intensity on a scale of 0 to 3. 



 

	  

Present pain intensity is rated from 0 to 5 and a VAS is also available. The time 

frame is the previous 24 hours, and the scale can be completed in 5-10 min. 

The scale is available in a great number of languages. 

 

Clinimetric Properties (Table 2). Internal consistency of affective and sensory 

components were found to be from moderate to good in different studies.40,41 

Test-retest reliability was reported to be high.42 The sensory, affective and total 

scores of the short and long forms were highly correlated before and after an 

intervention for postsurgical, labor and musculoskeletal pain,39 thus suggesting 

its validity. As observed with the long form, the short form was able to 

differentiate pain profiles. Finally, the short McGill form was sensitive to 

change.39 The McGill short form has been used in PD,17,18,38 and partially 

validated. One study found that the pain score was different between PD 

patients and controls.43 Sensitivity to responsiveness to analgesic treatment 

was shown in another study.21 

Strengths and weaknesses. The short form is easier and quicker than the long 

form. It has the same disadvantages as the long form regarding the 

comprehensibility of words. 

 

Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSI) 

Description of the scale. The NPSI aims at characterizing the severity of the 

different types of neuropathic pain.44 The scale is comprised of 10 items forming 

5 sub scores (burning pain, pressing pain, paroxysmal pain, evoked pain, 

paresthesias/dysesthesias) that can be added to form a total score. Two extra 

items provide temporal pattern of the symptoms. All items are rated on a 11-

point scale ranging from 0-to-10. Time frame is 24h, the scale is self-

administered and it can be completed in less than 10 min. There are validated 

translations into different languages. 

 

Clinimetric Properties (Table 2). The scale has adequate short- and long-term 

test-retest reliability.44 Validity for the three items related to evoked pain was 

established by comparing answers with physical examination.44 Additionally, 

intensity of brush, pressure and cold-induced pain, as assessed by VAS scores 



 

	  

during quantitative sensory testing correlated significantly with the scores of the 

corresponding questions.45 Convergent validity was suggested by the findings 

of a strong correlation between the total score of the questionnaire with the 

rating of global pain intensity measured by a numerical scale.44 

Responsiveness was demonstrated by correlating the global impression of 

change of the patient and examiner after one month of treatment with changes 

of NPSI total score.44 NPSI has been used in PD, but only responsiveness to 

change has been tested.20 

Strengths and weaknesses. The NPSI provides the evaluation of intensity of 

symptoms of neuropathic pain. Its main weakness is that it does not take into 

account nociceptive pain.  

 

11-point Numeric Rating Scale (NRS) & 10-cm Visual Analog Scale (VAS) 

Description of the Scale. Both scales are measures of pain intensity.9 The VAS 

is a 100-mm line with an anchor at each extremity: “no pain” and “worst pain”. 

The patient is then asked to mark their pain level and the score is calculated as 

its distance from “no pain” (in mm). The NRS consists of eleven points (0=”no 

pain” to 10=”maximal pain”). Patients are asked to indicate which number best 

described his pain intensity. Verbal description is also possible for the NRS, in 

which case is called “verbal numerical rating scale”. Time frame is variable, 

ranging from the present time to the previous week. Both scales are widely 

used, take usually less than 30 seconds to be completed and can be found as 

part of other questionnaires, such as the BPI or McGill short form. VAS scores 

might not be suitable for PD as some patients may have difficulties in drawing 

crosses due to motor symptoms of PD, but this remains to be formally tested.46  

Clinimetric Properties (Table 2). Test-retest reliability for both scales has been 

shown to be moderate yet acceptable.47,48 A strong correlation was observed 

between VAS scores and verbal descriptions of pain, suggesting convergent 

validity.47,49,50 Similarly, NRS scores correlated significantly with the West 

Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory and SF36-bodily pain.51 NRS and 

VAS scores strongly correlated to each other.47,52 Finally, NRS and VAS scores 

increased as temperature was reduced during a series of 20-second cold 

pressor trials.53 In clinical trials, reports of pain relief were related to higher 



 

	  

changes in NRS and VAS scores after treatment, thus suggesting adequate 

responsiveness.49 These scales have been extensively used in PD and some 

clinimetric data are available.3,46,54-60 VAS scores were higher in PD patients 

with pain related to the disease vs patients with pain from other sources.3 In one 

study, VAS back pain scores were higher in PD compared to controls,54 but no 

differences were found in another study.58 Mean, worst and minimal pain during 

the month preceding the evaluation was related to EQ-5D quality of life score.56 

Both NRS and VAS were responsive to analgesic interventions.46,57,59 

Strengths and weaknesses. The VAS and NRS are simple, easy to use, well-

validated measures of pain intensity. The NRS can be scores verbally, which is 

not the case for the VAS. Moreover, the NRS is more practical than a VAS, 

generally easier to understand, and does not need clear vision or dexterity, 

which may be particularly relevant for PD patients. The NRS is the 

recommended tool for assessing pain intensity in the general population.61 

 

painDETECT 

Description of the Scale. This scale was originally designed as a simple 

screening tool for neuropathic pain components in chronic low back pain 

patients.62 It aims at assessing the intensity of the sensory components of pain 

(7 questions), localization of pain and radiation, pain intensity (three 11-point 

scales ranging from 0-to-10) and pain course pattern (4 options). The questions 

about the sensory component can be summed up and integrated with pain 

radiation and course to obtain a total score. The following cut-off points have 

been found to be the most appropriate for screening purposes: score ≤ 12, a 

neuropathic component is unlikely (< 15%); score ≥ 19, a neuropathic 

component is likely (> 90%), values in between reflecting uncertainty. Time 

frame is the present time, and the scale can be completed in a few minutes. 

The scale can be self-administered or administered by a health care 

professional. There are few translations to other languages, and a 

computerized version is also available.63  

 

Clinimetric Properties (Table 2). Internal consistency has been demonstrated, 

but reliability has not been assessed. The scale discriminates correctly between 



 

	  

patients with neuropathic or nociceptive pain.62 Responsiveness has not been 

evaluated. The scale has been used but not validated in PD.64 The items rating 

pain intensity have not been used in PD. 

 

Strengths and weaknesses. The painDETECT is an easy to use and 

understand questionnaire, fast, objective, and with good sensitivity and 

specificity. Its main weakness is the lack of clinimetric data.  

 

Pain-O-Meter 

Description of the Scale. The Pain-O-Meter aims primarily at assessing the 

intensity of the sensory or affective components of pain.65 It is built on a plastic 

support. On one side, patients have to indicate the affective and sensory 

characteristics of their pain by selecting the most appropriate words (15 

sensory, 11 affective) by pressing a key, and to rate pain intensity on a 100-mm 

line. A weighted score (range 1-5) is assigned to each of the 26 available words 

and then added to obtain a total intensity score. On the other side, a body map 

is available and patients can indicate the time course of their pain. Time frame 

was not indicated in the original publication, but it has been used to evaluate 

pain at the moment of the evaluation or retrospectively. It is a self-administered 

scale and it takes about 5 min. There are no validated translations. 

 

Clinimetric Properties (Table 2). Both 100-mm line pain intensity measure and 

sensory/affective components have shown acceptable test-retest reliability.65 

Validity is suggested by the significant correlations between the 

sensory/affective score with the corresponding McGill pain intensity score and 

with the 100-mm line pain intensity scores.65 Both scores decreased after 

analgesic treatments,65,66 suggesting adequate responsiveness. It has been 

used but not validated in PD.67 

 

Strengths and weaknesses. The Pain-O-Meter is easy to use and fast to 

administer. It may help distinguishing pain types, but it has not been validated 

for this purpose. It is not frequently used in clinical practice. Its main weakness 

is that it is impossible to know if a word was left unmarked because it did not 



 

	  

describe adequately pain or for any other reason (i.e. missing data). 

Furthermore, the list of word may not represent all feelings regarding pain 

experience in all patients. 

 

Summary of clinimetric assessments and recommendations 

In general, all scales rating pain intensity showed adequate reproducibility, 

validity and responsiveness (Table 2). Conversely, clinimetric data were in 

general less convincing for scales for pain syndromic classification (Table 2). 

Final recommendations are shown in Table 3. Briefly, all scales for pain 

intensity were “recommended”, except for the King PD Pain scale which has not 

been used by other investigators than the original developers and thus was 

“Suggested”.  

On the other hand, only the DN4 scale was “recommended” for the syndromic 

classification of pain. The scales painDETECT and LANSS were “suggested” 

due to scarce clinimetric data, while Kings PD Pain scale was “listed” because 

in addition to scarce clinimetrics, any investigator other than the original 

developers has used it. 

 

Discussion 

 

Pain in PD is a complex phenomenon, as a wide range of painful syndromes 

might co-exist in the same patient.3,7,22 Therefore, clinical assessment must be 

exhaustive and only appropriate tools should be used. Evaluations should 

establish the localization of each source of pain, assess duration and symptom 

profile and evaluate intensity. In this review, we evaluated the general 

characteristics and clinimetric properties of pain scales and questionnaires by a 

standardized method, which allowed us to make recommendations regarding 

their use in PD.10 

We focused on two aspects of chronic pain, namely intensity and syndromic 

classification. Other characteristics such as duration and localization can be 

easily evaluated by means of direct questioning or by body maps. The tools 

evaluated were very heterogeneous and thus each one had its own advantages 



 

	  

and disadvantages. Generic pain scales will be discussed first, followed by the 

only PD-specific scale, i.e. the Kings PD Pain scale. 

Among “recommended” pain intensity scales, the NRS or VAS, and BPI might 

be easier to use than those employing words for assessing intensity of the 

affective and sensory dimensions of chronic pain (i.e. the McGill pain 

questionnaire and Pain-O-Meter). As mentioned earlier, the NRS has been 

endorsed for use in the general population.61 Therefore, among “recommended” 

pain intensity scales, use of NRS may be preferable. The only scale for the 

symptomatic classification of pain that was considered as “recommended” was 

the DN4.  

General pain scales suffer from some common limitations. First of all, they do 

not allow for the assessment of multiple pain syndromes at the same time, 

which is common in PD.3,7,22 Furthermore, they cannot help to differentiate pain 

syndromes connected directly to PD from those indirectly-related or unrelated to 

the disease.22 In addition, some pain syndromes observed in PD, such as 

central pain or pain related to motor fluctuations might be difficult to assess with 

these scales. Finaly, these scales do not help differentiating pain syndromes 

that respond to motor treatment (either dopamine replacement therapy or deep 

brain stimulation) from those that do not. This is an unmet need and is 

insufficiently addressed by existing scales. 

The use of PD-specific scales might help to overcome these limitations. The 

Kings PD Pain Scale has been recently developed to assess the frequency and 

severity of 14 well-characterized pain syndromes frequently found in PD.27 At 

this time, no investigators other than the developers have used it, and thus it 

was only “Suggested” for the assessment of pain intensity. Nevertheless, this 

classification will probably evolve soon, as the scale is being used in an 

international study addressing PD associated pain, results being expected in 

2015 (PANDA study, NCT01439100). 

The Kings PD Pain Scale has not been validated for the assessment of 

symptom profile, and is thus “listed” for this evaluation. This validation will 

permit the assessment of individual pain syndromes in PD. 

Our work suffered from some limitations. Only scales used in PD were 

reviewed, thus omitting useful scales that have not been used in PD. 



 

	  

Furthermore, clinimetrics in PD were not available for the majority of reviewed 

scales.  

In summary, recommendations were issued regarding the use of pain scales in 

PD, after the standardized assessment of their general characteristics and 

clinimetric properties. Two strategies might be recommended. In the first 

strategy, for each pain source in the parkinsonian patient, syndromic 

classification might be achieved by the DN4 and pain intensity rated by the 

NRS. Alternatively, the routine evaluation of the most common pain syndromes 

in PD might be done by PD-specific scales, such as the Kings PD Pain scale, 

which might offer some advantages compared to generic pain scales. 

 

Acknowledgements 

We would like to thank Dr Zis Panaogtis and Dr Rubens G. Cury for their kind 

assistance. 

 

Table 1. Dimensions of pain assessed in PD by the scales included in this 

review 

 Pain 
Intensity 

Syndrome 
type Localization 

Cognitive, 
affective and 

sensory 
dimensions 

Other 
evaluations 

Brief Pain Inventory 
short form X  X  

Interference with 
activities, pain 

relief from 
treatment 

Douleur Neuropathique 4  X    
Kings PD Pain scale X X X   
Leeds Assessment of 
Neuropathic Symptoms 
and Signs 

 X    

McGill Pain 
Questionnaire long form X  X X Change with time 

McGill Pain 
Questionnaire short form X  X X  

Neuropathic Pain 
Symptom Inventory X     

Numeric Rating Scale & 
Visual Analog Scale X     

PainDETECT X X X  Time course 
Pain-O-Meter X  X   

  



 

	  

Table 2. Assessment of clinimetric parameters of pain rating scales 

 Feasi 
bility 

Accepta 
bility 

Item 
scaling 

Internal 
consistency 

Reprodu 
cibility Validity Respon 

siveness 
Interpre 
tability 

Scales rating 
pain intensity         

Brief Pain 
Inventory 
short form 
short form 

+ + + + + + + N/E 

Kings PD 
Pain scale + + N/E + + + +/- N/E 

McGill long 
form + + + N/E + + + N/E 

McGill short 
form + + + + + + + +/- 

Neuropathic 
Pain 
Symptom 
Inventory 

+ +/- + N/A + + + N/E 

Numeric 
Rating Scale + + N/A N/A + + + + 

Pain-O-Meter + +/- +/- N/A + + + N/E 
Visual 
Analog Scale + + N/A N/A + + + + 

Scales for 
syndromic 
classification 

        

Douleur 
Neuropathiqu
e 4 

+ N/E N/E N/E + + N/A N/A 

King PD Pain 
Scale + + N/E + + N/E N/A N/A 

Leeds 
Assessment 
of 
Neuropathic 
Symptoms 
and Signs 

+ N/E +/- + N/E +/- N/A N/A 

PainDETECT + N/E N/E + N/E +/- N/A N/A 
+= Adequate, -= Inadequate, +/-= Adequate but incomplete evaluation, N/E= Not Evaluated, 
N/A= Not Applicable. 
  



 

	  

Table 3. Recommendation for pain rating scales in PD 

 Use 
in PD 

Use by multiple 
investigators 

Adequate 
clinimetrics Conclusion 

Scales rating pain intensity     

Brief Pain Inventory short form X X X Recommended 
King PD Pain Scale X - X Suggested 
McGill pain questionnaire long 
form X X X Recommended 

McGill pain questionnaire short 
form X X X Recommended 

Neuropathic Pain Symptom 
Inventory X X X Recommended 

Numeric Rating Scale X X X Recommended 
Pain-O-Meter X X X Recommended 
Visual Analog Scale X X X Recommended 
Scales for syndromic 
classification     

Douleur Neuropathique 4 X X X Recommended 
King PD Pain Scale X - - Listed 
Leeds Assessment of 
Neuropathic Symptoms and 
Signs 

X X - Suggested 

PainDETECT X X - Suggested 
 

 

 

 

 

 

 



 

	  

10.8  Apêndice H - Correlation between pain, other non-motor symptoms, 
quality of life and motor improvement in patients with Parkinson's 
disease after deep brain stimulation. Apresentação oral do trabalho 
em Estocolmo, Suécia, durante o congresso da Movement Disorders 
Society. 

 

Scholarship Award. The Movement Disorder Society s, 18th International 
Congress of Parkinson s Disease and Movement Disorders , Stockholm, 
Sweden. 
 
Title: Correlation between pain, motor symptoms and quality of life in patients 

with Parkinson's disease after deep brain stimulation 

 
Objectives: To assess pain changes after long-term subthalamic nucleus 

(STN) deep brain stimulation (DBS) and to explore its relationship between 

changes in motor and quality of life in PD patients.  

 
Background: Nonmotor symptoms (NMS) such as pain are present in a large 

majority of PD patients, and their importance has been increasingly recognized. 

DBS has gained general use in the management of motor symptoms in PD 

patients. However, the impact of DBS on NMS has been less often investigated.  

 
Methods: We have prospectively evaluated 41 patients with PD before and one 

year after STN DBS. Hoehn&Yahr scale, UPDRS III, L-dopa equivalent dose 

were recorded. A second examiner blind to the motor outcome of DBS 

assessed NMS with the following tools: McGill Pain Questionnaire (MPQ); Brief 

Pain Inventory (BPI); Visual Analogic Scale (VAS); Neuropathic Pain Symptom 

Inventory (NPSI); Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and Non-

Motor Symptoms Scale (NMSS).   Pain was also correlated with changes in the 

motor symptoms and quality of life (SF-36 Quality of Life Questionnaire). 

 
Results:  The mean age was 60 ±10 and Hoehn&Yahr off-medication score 

was 2.80±0.64. UPDRS-III scores were 19.7±8.2 and 43.5±12.5 in on and off 

medication conditions, respectively. The prevalence of pain was 70%, and the 

most common subtype was musculoskeletal pain presented in 86.7%. A year 



 

	  

after surgery, there was a significant improvement in the prevalence and 

intensity of pain (VAS=50.96±2.84 to 10.64±2.48, p=0.001). There was 

significantly improvent in pain scores, HADS, NMSS and SF-36 after DBS 

(tables 1 and 2). There was a strong correlation between the change in pain 

intensity and the improvement in quality of life (r=0.708; p<0.005). There was 

no correlation between pain improvement and response to levodopa or 

stimulation (rho=0.247,p=0.197 and rho=0.249,p=0.193, respectively). 

 

Conclusions: Pain is a common nonmotor symptom in patients with PD. 

Patients experience various types of pain, and accumulated evidence, as 

shown in our study, indicates that STN DBS improves pain in PD while also 

improving motor symptoms and quality of life. Thus the potential benefit of this 

procedure on pain in PD should be considered and discussed with patients. 

 

 

 

 

 

 

 



 

	  

10.9 Apêndice I - Neuronavigation-guided transcranial magnetic 
stimulation of the dentate nucleus improves cerebellar ataxia: a 
sham-controlled, double-blind n=1 study.  Artigo desenvolvido 
durante a tese sobre distúrbio de movimento e neuromodulação. 
Aceito para publicação na Parkinsonism and Related Disorders. 

 

 

Neuronavigation-guided transcranial magnetic stimulation of the dentate 
nucleus improves cerebellar ataxia: a sham-controlled, double-blind n=1 
study.  
Rubens Gisbert Cury, MDa,b,e; Manoel J. Teixeira, MD, PhDb , Ricardo 

Galhardoni, PhDb; Victor Rossetto Barboza, MDb;  Eduardo Alho, MD, PhDb; 

Catharina Maria Seixasd,; Guilherme Lepski, MD, PhDc; Daniel Ciampi de 
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a Movement Disorders Center, Department of Neurology, School of Medicine, 

University of São Paulo, São Paulo, Brazil 
b Transcranial Magnetic Stimulation Laboratories, Psychiatry Institute, University 

of São Paulo, São Paulo, Brazil  
c Functional Neurosurgery Division, Department of Neurology, School of 

Medicine, University of São Paulo, São Paulo, Brazil 
d School of Medicine, University of Campinas, São Paulo, Brazil 
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Paulo, Brazil  
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Lesions of the cerebellum can lead to hypotonia, ataxia, intention tremor, and 

dystonia [1], which can be disabling and resistant to conventional treatments. 

The cerebrocerebellum receives input exclusively from the cerebral cortex (via 

pontine nuclei) and projects to the motor, premotor, and prefrontal cortices and 

to the ventrolateral nucleus of the thalamus via the dentate nucleus. It is 

involved in motor planning, motor learning, and fine-tuning of the motor activity, 

mainly by evaluating disparities between intention and action during the 

execution of movement. Cerebellar projections modulate activity in the 

contralateral primary motor cortex (M1) through dentothalamocortical 

projections. Acute ischemic damage to the deep cerebellar nuclei is known to 

result in ataxia and loss of excitatory input to the contralateral M1 cortex [1]. 

However, chronic cerebellar ischemic lesions have recently been associated 

with reemerging increase in intracortical inhibition in the contralesional M1, 

leading to marked inter-hemispheric asymmetry in cortical excitability, which 

could account for part of the functional impairment seen after stroke [2]. 

We report a case of post-surgical unilateral cerebellar infarction leading to 

dystonia, intention tremor, and ataxia treated by inhibitory low-frequency 

neuronavigated repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) to the 

healthy cerebellar hemisphere. The aim was to decrease the functional cortical 

asymmetry related to chronic cerebellar infarction [2]. We hypothesized that this 

treatment would balance the functional asymmetry seen between both M1 after 

chronic cerebellar and attenuate clinical symptoms. 

A 50-year-old female underwent a resection of a right acoustic neuroma in 

2006, which was complicated by ischemia of the right cerebellar hemisphere 

(Figure 1-A). She developed severe axial and appendicular ataxia, mostly on 

the right, with significant impairment in functioning. A few months later, she 

developed bilateral involuntary hand and cervical dystonia (documented by 

electroneuromyographic study), which was refractory to medical treatment. 

Several treatments were attempted for the cerebellar tremor, including: physical 



 

	  

therapy, benzodiazepines, biperidene, beta-adrenergic blocking agents, and 

primidone, without satisfactory symptomatic improvement. The patient declined 

deep brain stimulation for symptomatic tremor control. Because of the refractory 

nature of the symptoms, the subject consented to neuronavigated low-

frequency TMS to the healthy dentate nucleus., A double-blind sham-controlled 

trial of 1Hz neuronavigated rTMS was performed on the left dentate nucleus 

with a refrigerated double-cone rTMS coil (cooled DB-80, Magventure® Tonika-

Elektronik, Denmark), which allows for the stimulation of deep structures up to 

4-5 cm from the coil center. The dentate nucleus lay 50 mm deep from the skull 

surface, a distance similar to that of the skull vertex to the leg area at M1 (48 

mm) (Figure 1-B). We detected the “hot spot” for M1 distal leg representation 

(peroneus longus muscle), and then its rest motor threshold was measured. 

The left dentate nucleus was then targeted by neuronavigation and a 1500-

pulse session of either active or sham stimulation was performed at 90% of the 

rest motor threshold of the leg M1 area. 

Two (active or sham) stimulation sessions were randomly performed four weeks 

apart. Clinical assessment and video recording were performed using validated 

tools before stimulation and one week after by movement disorder specialist 

blinded to the study.. After the active session, there was improvement in tremor 

(Fahn, Tolosa, Marin Tremor Rating Scale before=38/144; after=24/144 37% 

reduction) and in cerebellar ataxia (scale for the assessment and rating of 

ataxia [SARA] before=25.5/40, after=17/40) (see video). The Patient Global 

Impression of Change (measured on a seven-point Leikert scale ranging from 1 

to 7) was 6 after the active session (i.e. moderately improved) and 3 after the 

sham procedure (i.e. no change). There was no change in her  dystonia after 

active treatment (Unified Dystonia Rating Scale=9/112 before, and 9/112 after 

active stimulation). There was no clinical improvement after sham stimulations 

using the same rating scales. 

The dentate nucleus has a tonic facilitatory influence on the motor cortex and 

controls multi-joint movements [3]. In primates, deep cerebellar nuclei have a 

primarily facilitatory effect on excitability in the contralateral primary motor 

cortex [1]. In rats, hemi-cerebellectomy decreases intracortical facilitation and 

blocks the facilitatory effects of somatosensory stimulation on M1 excitability [4]. 



 

	  

In humans, TMS or electrical stimulation of the cerebellum given 5–7 ms before 

a TMS pulse is administered to the contralateral M1 results in M1 inhibition, 

which is reflected in decreased MEP amplitudes [3]. This is either due to 

preferential excitation of Purkinje cells, which inhibit the dentate nucleus, or to a 

direct disruptive effect of the TMS pulse upon output axons exiting the 

cerebellum via the dentate nucleus. In fact, cerebellar infarctions result in 

acutely increased contralateral inhibition of M1, which probably reflects the 

increase in M1 intracortical inhibition related to the loss of dentate-cortical 

facilitatory projections. Consequently, there is a documented reduction in blood 

flow in the healthy cerebral hemisphere in cases of unilateral cerebellar 

infarction (crossed hemispheric diaschisis) [5]. However, chronic infarctions 

have been associated with decreased intracortical inhibition in the 

contralesional M1 [2], leading to an abnormal asymmetry in cortical excitability 

between both cerebral hemispheres. Based on these findings, low-frequency 

TMS has been employed to decrease (or inhibit) the activity of neurons in the 

remaining overactive cerebellar hemisphere, which would simulate the effects 

of dentatotomy on spasticity and dystonia.  

This study has some limitations. It is difficult to produce an effective sham 

condition using TMS, especially using crossover designs. Although for the sham 

procedure the double-cone coil created noise and bumps similar to an actual 

coil, there was a lack of electric sensation in the scalp. Despite this drawback, 

this same approach has been used in numerous studies in the rTMS literature, 

providing results analogous to those using specific sham coils [6,7]. Another 

point that has to be considered is that while we ensured that the pulses reached 

the actual depth of the dentate nucleus by obtaining MEP’s of the distal leg area 

in M1 and showing the similar depth between both targets, other areas of brain 

tissue were concomitantly stimulated with a less focused and less intense 

induced electric current. The presence of these “side-stimulations” is intrinsic to 

the rTMS method and its clinical role can only be assessed in future specific 

studies. 

This was the first controlled, neuronavigation-guided deep-rTMS study aiming 

at ataxia and tremor control. Despite limitations of sham rTMS, especially in 

crossover designs, and the fact that off-target cerebellar parenchyma was 



 

	  

certainly stimulated due to inherent properties of rTMS coils, we obtained 

positive results. In our patient, the clinical improvement after active rTMS lasted 

for about 10 days and peaked from the sixth to the seventh day before 

gradually fading away. The reasons for these long-lasting effects remain 

uncertain. The study protocol was safe and well tolerated, and it provides sham-

controlled evidence for larger studies using repetitive sessions of deep rTMS in 

this patient population.  
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The cerebro-cerebellum receives input from the cerebral cortex and projects to 

the motor and premotor cortices and to the ventrolateral nucleus of the 

thalamus via the dentate nucleus. Dentothalamocortical projections modulate 

activity in the contralateral primary motor (M1) cortex and is involved in 

movement planning and fine-tuning of the motor activity. Acute ischemic injury 

of the deep cerebellar nuclei leads to ataxia and loss of physiologic excitatory 

inputs from the dentate nucleus to the contralateral M1 cortex.1 However, 

chronic cerebellar ischemic lesions have been associated with reemerging 

decrease in intracortical inhibition in the contralesional M1, leading to marked 

inter-hemispheric asymmetry in cortical excitability, which could account for part 

of the functional impairment seen after stroke.2 

We report a case of unilateral cerebellar infarction leading to dystonia and 

ataxia treated by deep brain stimulation to the healthy dentate nucleus. The 

rationale was to stimulate the healthy dentate nucleus in order to balance the 

functional asymmetry seen between both M1 after chronic cerebellar strokes 

and attenuate clinical symptoms.2 

A 50-year-old female underwent a resection of a right acoustic neuroma in 

2006, which was complicated by a ischemic injury of the right cerebellar 

hemisphere. She developed severe ataxia, mostly right sided, with significant 

impairment in daily activities and mild bilateral hand and cervical dystonia 

(documented by electroneuromyographic study), which was irresponsive to 

medical treatment. Several treatments were attempted for the cerebellar tremor, 

such as physical therapy, benzodiazepines, biperidene, beta-adrenergic 

blocking agents, and primidone, but there was no satisfactory symptomatic 

improvement. After giving informed consent, considering the refractoriness of 

symptoms, a double-blinded sham-controlled trial of neuronavigated repetitive 

low-frequency transcranial magnetic stimulation (rTMS) to the healthy dentate 

nucleus was performed on the left dentate nucleus, resulting in significant 

improvement in ataxia, that lasts for several days.3 Based on the good response 

to rTMS, the patient underwent deep brain stimulation of the (healthy) left 



 

	  

dentate nucleus. A blind movement disorder specialist (with no further role in 

the study) performed clinical assessment and video recording using validated 

tools in three occasions: before surgery and after one year in the on- and off-

DBS conditions. The left dentate nucleus was stimulated (Medtronic 3389 

Minneapolis, MN) in a bipolar setting [the deepest contact as a cathode and the 

adjacent contact as anode, at 1.4mA, 2.8V, 60µs pulse width at 20Hz; 2031Ω] 

(figure). There was improvement in tremor (Fahn, Tolosa, Marin Tremor Rating 

Scale before=38/144; after=24/144 37% reduction) and in cerebellar ataxia 

(scale for the assessment and rating of ataxia [SARA] before=25.5/40, 

after=17/40) in on-stimulation condition (see video). The Patient Global 

Impression of Change (measured on a seven-point Likert scale ranging from 1 

(severe aggravations of symptoms) to 7 (major improvement of symptoms) was 

6 after the active session (i.e. moderately improved). There were no changes in 

dystonia after active treatment (Unified Dystonia Rating Scale=9/112 before, 

and 9/112 after active stimulation). Off-stimulation condition showed no clinical 

improvement in specific scales. As previously described2,  intracortical inhibition 

(ICI) was decreased in the contralesional M1 (left) in the off-stimulation 

condition. In the on-stimulation condition, ICI was increased 3.7 times in the 

contralesional M1 (left hemisphere), while in the ipsilesional M1 (right) 

intracortical facilitation (ICF) was increased, restoring the asymmetry. 

TMS stimulation of the cerebellum performed before a TMS pulse is 

administered to the contralateral M1 leads to decreased MEP amplitudes4, 

which is related to the sudden lost facilitatory output from the dentate nucleus to 

the contralateral M1. This is either due to preferential excitation of Purkinje 

cells, which inhibit the dentate nucleus, or to a direct disruptive effect of the 

TMS pulse upon output axons exiting the cerebellum via the dentate nucleus. In 

fact, cerebellar infarctions result in acutely increased contralateral inhibition of 

M1, which probably reflects the increase in M1 intracortical inhibition related to 

the loss of dentate-cortical facilitatory projections.5 However, chronic infarctions 

have been associated with decreased intracortical inhibition in the 

contralesional M1, leading to an abnormal asymmetry in cortical excitability 

between both cerebral hemispheres2. Based on these findings, TMS have been 



 

	  

tested to stimulate the normal dentate nucleus aiming at decreasing the altered 

asymmetry seen between both M1 after chronic cerebellar stroke.3   

This was the first controlled, DBS study aiming dentate nucleus to ataxia and 

tremor control. Dentate nucleus DBS leads to an increase in contralateral 

cortical facilitation, while it produced substantial restoration of decreased 

intracortical inhibition in the ipsilateral (contralesional, non-stimulated) M1. The 

study protocol was safe and well tolerated, and it provided evidence for larger 

studies using repetitive sessions of deep rTMS and DBS in this patient 

population.  
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