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Prefácio
Tendo em vista que a produção e a incorporação de novos conhecimentos e tecnologias ocorrem de forma rápida e em grande volume,
que há enorme variação da prática clínica em diferentes realidades de
nosso país, que a variabilidade sem contenção leva a custos elevados
e eventualmente a intervenções pouco eficazes, buscamos desenvolver protocolos para que a melhor terapêutica existente e/ou disponível
seja empregada. Os protocolos ou guidelines aqui apresentados buscam sistematizar o conhecimento disponível e oferecer um padrão gold
standard de manejo clínico cientificamente mais seguro e consistente
para a Síndrome das Pernas Inquietas. São recomendações baseadas
em evidências, desenvolvidas a partir da revisão da literatura científica
existente. A elaboração e divulgação desses protocolos clínicos é uma
forma de garantir acesso dos profissionais ao conhecimento mais moderno e mais eficaz, diminuir a variação na prática clínica e garantir boas
práticas na assistência, melhorando os resultados esperados.
O Consenso Brasileiro em Síndrome das Pernas Inquietas contou com
a participação de neurologistas de vários estados brasileiros, os quais
incansavelmente revisaram a literatura dos últimos anos em busca de
evidências, tanto no que se refere ao diagnóstico como ao tratamento,
de acordo com a Classificação do Centro de Oxford para Medicina baseada em evidências (vide a seguir).

Geraldo Rizzo

D

C

B

A

Grau de
Recomendação
Tratamento/Prevenção – Etiologia

Relato de Casos (incluindo Coorte ou Caso-Controle de menor qualidade)

4

Estudo caso-controle; ou padrão de referência pobre ou
não independente

Seleção não consecutiva de casos, ou padrão de referência aplicado de forma pouco consistente

Revisão Sistemática (com homogeneidade) de estudos
diagnósticos de nível > 3B

Coorte Exploratória com bom padrão de Referência
Critério Diagnóstico derivado ou validado em amostras
fragmentadas ou banco de dados

Revisão Sistemática (com homogeneidade) de estudos
diagnósticos de nível > 2

Sensibilidade e Especificidade próximas de 100%

Coorte validada, com bom padrão de referência Critério Diagnóstico testado em um único centro clínico

Revisão Sistemática (com homogeneidade) de Estudos
Diagnósticos nível 1 Critério Diagnóstico de estudos
nível 1B, em diferentes centros clínicos

Diagnóstico

Opinião desprovida de avaliação crítica ou baseada em matérias básicas (estudo fisiológico ou estudo com animais)

Estudo Caso-Controle

3B

5

Revisão Sistemática (com homogeneidade) de Estudos Caso-Controle

Estudo de Coorte (incluindo Ensaio Clínico Randomizado de Menor Qualidade)

2B

3A

Revisão Sistemática (com homogeneidade) de Estudos de Coorte

2A

Observação de Resultados Terapêuticos (outcomes
research) Estudo Ecológico

Resultados Terapêuticos do tipo “tudo ou nada”

1C

2C

Ensaio Clínico Controlado e Randomizado com Intervalo de Confiança Estreito

Revisão Sistemática (com homogeneidade) de Ensaios Clínicos Controlados e Randomizados

1B

1A

Nível de
Evidência

Nível de Evidência Científica por Tipo de Estudo - “Oxford Centre for
Evidence-based Medicine” - última atualização maio de 2001

Níveis de Evidência Científica segundo a Classificação de Oxford Centre for Evidence-Based Medicine.

10 n consenso brasileiro em síndrome das pernas inquietas
consenso brasileiro em síndrome das pernas inquietas n 11

Critérios
diagnósticos
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Alan Christmann Fröhlich, Alan Luiz Eckeli,
Dalva Poyares, Daniela Vianna Pachito e Fernando Gustavo Stelzer

O diagnóstico de Síndrome das Pernas Inquietas (SPI) é clínico, baseado unicamente em sintomas descritos e/ou observados no paciente.
Em 2011, o International Restless Legs Syndrome Study Group (IRLSSG)
modificou os critérios de diagnóstico para SPI, sugerindo cinco critérios
essenciais – os quais deverão estar todos presentes – e critérios de suporte (Quadro 1)1.

Quadro 1. Critérios diagnósticos essenciais de Síndrome de Pernas Inquietas1.
(1) Necessidade ou urgência de mover as pernas, geralmente acompanhada por desconforto ou incômodo.
(2) Sintomas pioram ou estão exclusivamente presentes em repouso ou inatividade: sentado ou deitado.
(3) Os sintomas aliviam total ou parcialmente com o movimento.
(4) Os sintomas percebidos durante repouso e inatividade pioram ou ocorrem exclusivamente à noite.
(5) Os sintomas acima descritos não são melhor explicados por outras doenças ou
condições.
Critérios de suporte para o diagnóstico de Síndrome de Pernas Inquietas
• História familiar positiva.

• Resposta positiva a agonista dopaminérgico.

• Curso clínico.

• Índice elevado de PLM na PSG.
Observações

• Eventualmente, a necessidade e/ou urgência de mover as pernas podem estar presentes sem os sintomas associados.
• Acometimento de outras áreas do corpo, como os membros superiores.
• Para crianças, a descrição desses sintomas deve ser feita por suas próprias palavras.
• Quando os sintomas são muito acentuados, o alívio pela atividade pode não ser percebido, mas esteve previamente presente.
• Quando os sintomas são muito intensos, a piora no período noturno pode não ser
observada, mas esteve anteriormente presente.
• Condições que frequentemente simulam SPI têm sido confundidas com esta síndrome, particularmente em levantamentos epidemiológicos;
– A SPI também pode estar presente com elas.
• O critério de evolução clínica não se aplica aos casos pediátricos e nem a alguns casos
de SPI provocada, como na gestação ou induzida por drogas, nos quais a frequência
pode ser alta, mas limitada à duração da condição predisponente.
IRLSSG: International Restless Legs Syndrome Study Group; PLM: Movimentos Periódicos dos Membros Inferiores;
PSG: Polissonografia. Adaptado de International Restless Legs Syndrome Study Group, 20131.
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Quadro 2. Sintomatologia de Síndrome de Pernas Inquietas.
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Diagnóstico diferencial

• Inquietação, incômodo

• Queimação, calor

• Irritação

• Choque

• Fisgada, picada

• Estrangulamento, contração

• Acatisia hipotensiva

• Cãibras noturnas

• Dor, dor no osso, dor “no fundo”

• Acatisia induzida por neurolépticos

• Mioclonias do sono

• Angústia, ansiedade, desespero, aflição, tensão

• Neuropatia periférica

• Depressão com sintomas somáticos

• Sensação de pernas nervosas

• Radiculopatia lombar

• Movimentos voluntários

• “Ruindade”

• Claudicação neurogênica

• Insuficiência vascular periférica

• “Cãibras”

• Claudicação vascular

• Prurido

• Repuxamento

• Pinicar, “pinicamento”

• Síndrome de dor crônica

• Vontade de não ficar quieto

• Friagem nos ossos

• Síndrome das pernas dolorosas e
movimentos dos artelhos

• Cócega

• Regionalmente:

• Fibromialgia

• Maldição de Vesper

• Vontade de espichar

– “Farnizim”

• Artrite dos membros inferiores

• Dores de crescimento em crianças

• “Um bicho dentro da perna”

– “Gastura”

• Dormência
• Cansaço
• Coceira, comichão
• Formigamento, “formigação”
• Sensação de peso

Quadro 3. Diagnóstico diferencial de Síndrome de Pernas Inquietas.

• Desconforto posicional

Modificado de Eckeli AL et al., 20112; Allen RP et al., 20033; Karroum EG et al., 20124; Kerr S, et al.,20125.

Quadro 4. Condições associadas à Síndrome de Pernas Inquietas.

Epidemiologia
A prevalência da SPI varia entre 5% a 10%6-9. Em um estudo realizado
em uma cidade brasileira, a prevalência de SPI foi estimada em 6,4%2.
Nesses estudos, são observados um aumento da prevalência em
função da idade e um maior acometimento de mulheres, em uma taxa
de duas mulheres para um homem. Possíveis justificativas para a maior
prevalência em mulheres incluem: [1] que as mulheres percebem e relatam os sintomas de uma maneira diferente dos homens; [2] a presença de diferença hormonal entre os sexos; [3] a redução das reservas de
ferro nas mulheres.
Ademais, um estudo recente descreveu que a gravidez tem um papel importante quanto ao risco para desenvolver SPI nas mulheres que
apresentam história familiar positiva para a síndrome. Nesse trabalho,
o efeito da gravidez justificou a maior parte da diferença da prevalência
de SPI entre os sexos10.
De maneira recorrente, tem sido observada uma queda da prevalência de SPI em indivíduos com idade superior a 60/70 anos6,7,11. Em
parte, esse achado foi confirmado por um estudo recente que demonstrou uma maior mortalidade para homens com SPI, quando comparados
a indivíduos sem SPI, sendo independente para outros fatores de risco
conhecidos, como câncer, doença cardiovascular e hipertensão arterial
sistêmica12.

• Insônia

• Insuficiência vascular

• Insuficiência renal

• Anemia ferropriva

• Insuficiência hepática

• Uso de álcool

• DPOC - doença pulmonar obstrutiva crônica • Uso de cafeína
• Fibromialgia

• Medicamentos

• Esclerose múltipla

– Metoclopramida

• Doença de Parkinson

– Anti-histamínicos

• Charcot-Marie tipo II

– Carbonato de lítio

• Gastrectomia ou cirurgia bariátrica

– Neurolépticos

• Gestação

– Antagonistas dopaminérgicos

• Artrite reumatoide

– Antidepressivos (exceto bupropiona)
– Levotiroxina

Allen RP et al., 20033; Hoque R, Chesson AL, Jr., 201013.

Exames complementares
A seleção de exames laboratoriais deve ser realizada de acordo com a
suspeição clínica (forma primária ou secundária).
Forma primária
• Hemograma, ferritina, saturação total de transferrina (CONSENSO).
Formas secundárias
• Hemograma, ferritina, saturação total de transferrina.
• Exames laboratoriais adicionais de acordo com a suspeita clínica da
patologia de base (exemplos: ureia, glicemia, TSH, enzimas hepáticas) (CONSENSO).
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Valores de ferritina inferiores a 50 µg/L estão relacionados ao maior
risco de ocorrência de SPI, mesmo em pacientes com hemoglobina normal, à maior gravidade dos sintomas e à menor eficiência do sono. Desse modo, a avaliação da ferritina é recomendada em todos os pacientes
com SPI14,15.
Papel do exame de psg na avaliação da SPI
O diagnóstico da SPI é essencialmente clínico, devendo ser utilizados
os critérios diagnósticos previamente citados. Portanto, a PSG não
é necessária para o diagnóstico. Entretanto, em situações nas quais o
diagnóstico clínico não é indubitável, a PSG oferece recursos adicionais,
já que cerca de 80% dos pacientes com SPI apresentam Movimentos
Periódicos de Extremidades (PLMs)16. Os PLMs são descritos como extensões rítmicas do hálux com dorsoflexão do calcanhar e flexão ocasional do joelho e da articulação coxofemoral, podendo ocorrer durante o
sono ou na vigília, com tendência a se concentrarem durante o sono não
REM, em séries com intervalos regulares.
Pacientes com sintomas de baixa intensidade ou com persistência
de sintomas a despeito do tratamento, e suspeita de transtornos respiratórios do sono comórbidos, são exemplos em que a PSG pode auxiliar
no manejo da SPI17. Os achados polissonográficos relacionados com SPI
podem incluir, além do aumento do índice de movimentos periódicos
de membros inferiores, aumento da latência do sono, fragmentação do
sono, redução do tempo total de sono e redução percentual do sono de
ondas lentas3,18.
Outros métodos de avaliação
A actigrafia com acelerômetro, dispositivo portátil com capacidade de
detecção de movimentos corporais, não apresenta papel rotineiro na
avaliação clínica de pacientes com SPI. Não se recomenda a utilização
de actigrafia para o diagnóstico, avaliação da gravidade do quadro ou indicação terapêutica. Entretanto, a actigrafia pode ser considerada para
avaliação dos efeitos terapêuticos, de acordo com as recomendações da
American Academy of Sleep Medicine (AASM)19.
O teste de imobilização sugerida (TIS) consiste no registro eletromiográfico de superfície, com colocação de eletrodos nos músculos tibiais anteriores, durante a imobilização no período noturno. Esse teste
pretende, através da reprodução das condições relacionadas ao surgimento dos sintomas, permitir a observação das manifestações clínicas,
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transformando-as em medidas objetivas. Isso é obtido através de um
questionário e da mensuração dos movimentos periódicos dos membros ocorridos durante a vigília (MPMv). Utilizando o TIS, observou-se
que os MPMv são significativamente mais frequentes nos pacientes
com SPI que em pacientes com movimentos periódicos dos membros
(MPM) relacionados a outras causas. O teste pode representar auxílio
diagnóstico e fornecer uma medida objetiva para controle terapêutico20.
Consequências cardiovasculares
Os mecanismos pelos quais a SPI pode levar a doenças cardiovasculares
não está bem esclarecido, mas a má qualidade e a privação do sono estão entre os fatores implicados nesse risco6.
Outro ponto relevante a ser discutido é que a SPI pode estar associada a outras doenças clínicas que por si só também aumentam o risco
cardiovascular. Além disso, em alguns estudos, baseados em questionários, o diagnóstico diferencial deve ser considerado. Sabendo-se que a
SPI se associa em cerca de 80% dos casos aos PLMs e que esses podem aumentar a atividade simpática, é possível que sua presença possa,
mesmo que levemente, adicionar algum risco aos pacientes com SPI21,22.
Em resumo, a literatura sugere aumento do risco cardiovascular em
pacientes com SPI associado à gravidade e frequência dos sintomas. Porém, uma relação causal ainda não pode ser estabelecida, uma vez que
faltam estudos com desenho apropriado e prospectivos.
Recomendação
Os pacientes com Síndrome das Pernas Inquietas devem ser pesquisados e tratados para fatores de risco cardiovascular (nível de evidência B).
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Sleep Medicine; 2005.
19. Morgenthaler T, Alessi C, Friedman L, et al.; Standards of Practice Committee; American Academy of Sleep Medicine. Practice parameters for the use of actigraphy in
the assessment of sleep and sleep disorders: an update for 2007. Sleep. 2007 Apr;
30(4):519-29.
20. Montplaisir J, Boucher S, Nicolas A, et al. Immobilization tests and periodic leg movements in sleep for the diagnosis of restless leg syndrome. Mov Disord. 1998 Mar;
13(2):324-9.
21. Pennestri MH, Montplaisir J, Colombo R, Lavigne G, Lanfranchi PA. Nocturnal blood
pressure changes in patients with restless legs syndrome. Neurology. 2007 Apr 10;
68(15):1213-8.
22. Koo BB, Blackwell T, Ancoli-Israel S, Stone KL, Stefanick ML, Redline S; Osteoporotic
Fractures in Men (MrOS) Study Group. Association of incident cardiovascular disease with periodic limb movements during sleep in older men: outcomes of sleep disorders in older men (MrOS) study. Circulation. 2011 Sep 13;124(11):1223-31.

consenso brasileiro em síndrome das pernas inquietas n 19

Tratamento

consenso brasileiro em síndrome das pernas inquietas n 21

Lucila Bizari Fernandes do Prado e Gilmar Fernandes do Prado

Tratamento com ferro
A revisão sistemática Cochrane de Trotti LM, Bhadriraju S, Becker LA1
é a melhor síntese de conhecimento sobre ferro e SPI disponível. Os
autores concluíram não haver clara evidência do papel do ferro no tratamento da SPI. Os estudos primários não deram suporte para se recomendar ou não o uso do ferro no tratamento dessa doença. Um aspecto
importante é que o efeito adverso não foi diferente entre grupos estudo e placebo.
A revisão sistemática permitiu a identificação de dois estudos primários empregando o ferro via oral2-3 e 4 estudos primários que utilizaram
ferro endovenoso4-7.
Embora haja dados sugerindo que ferro esteja associado à fisiopatologia da SPI e vários dados na literatura reportando benefícios da reposição oral ou parenteral de ferro em pacientes com SPI, não há estudos
de bom nível científico que deem suporte a decisões sobre sua efetividade e segurança. A conclusão desse consenso sobre o uso do ferro
no tratamento da SPI (evidências classe II e III) é que não há evidências
robustas que indiquem ou contraindiquem seu uso. Assim, o emprego
do ferro deverá ser decidido pelo médico envolvido no tratamento do
paciente, considerando-se os estudos disponíveis no momento. O paciente deverá ser informado quanto aos efeitos colaterais e eventual
benefício pouco representativo.
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trolled multi-centrer study of intravenous iron sucrose and placebo in the treatment
of restless legs syndrome. Mov Dis 2009;24:1445-1452.
6. Sloand JA, Shelly MA, Feigin A, Bernstein P, Monk RD. A double-blind, placebo-controlled trial of intravenous iron dextran therapy in patients with ESRD and restless
legs syndrome. Am J Kidney Dis. 2004 Apr;43(4):663-70.
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Tratamento com levodopa
Considerações sobre o uso da levodopa no tratamento da Síndrome das Pernas Inquietas
A fisiopatologia da Síndrome das Pernas Inquietas ainda é desconhecida. Aceita-se que a disfunção do sistema dopaminérgico central está
envolvida na maior parte dos casos. O efeito benéfico das drogas dopaminérgicas tem reforçado essa hipótese. Embora a levodopa associada
a inibidores da descarboxilase tenha sido o primeiro agente dopaminérgico a ser usado no tratamento da Síndrome das Pernas Inquietas
ela tem sido substituída pelos agonistas dopaminérgicos devido a seus
efeitos colaterais, especialmente a aumentação e o rebote matutino1,2.
As evidências atuais baseadas em estudos cotrolados por placebo
e medicamento3-12 ou comparativos com medicamentos14,15 confirmam
que a levodopa é eficaz para o tratamento da Síndrome das Pernas
Inquietas
É necessário salientar que a recomendação da levodopa/benserazida mudou em relação aos critérios anteriores, deixando de ser “standard” (padrão) e passando para nível de recomendação “guideline” - não
é padrão mas é elegível, nível de evidência alto, aprovado “off-label” pela
FDA (não é proibido mas não é recomendado), risco benefício balanceado especialmente para uso eventual (isso significa que os benefícios não
superam os riscos com muita diferença).
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5. Walker SL, Fine A, Kryger MH. L-DOPA/carbidopa for nocturnal movement disorders
in uremia. Sleep. 1996 Apr;19(3):214-8.
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A levodopa é efetiva, a curto prazo,
no tratamento da SPI, melhorando
os sintomas, a qualidade de vida e a
qualidade do sono.

n

Referência

Método

Nível de evidência

Estudo

Recomendação

Estudos randomizados e placebo-controlados sobre o tratamento da SPI com levodopa.

Recomendações para o uso da levodopa na Síndrome das Pernas Inquietas baseadas
em consensos e publicações anteriores.

ffQuestionários subjetivos: sintomas subjetivos de sono e
PLM.
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ffQuestionários subjetivos: qualidade do sono, número de
despertares.
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ffQuestionário subjetivo: International RLS Severity Scale.
ffTempo até a descontinuação do tratamento devido à
perda de eficácia ou aumentação.

20

361

Duplo-cego, randomizado,
placebo, crossover.

Duplo-cego, randomizado.

Eisensehr
et al., 200411

Trenkwalder
et al., 20078

Levodopa/benserazida,
cabergolina.

ffQuestionários subjetivos.
ffParâmetros polissonográficos.

21
Duplo-cego, randomizado,
placebo, crossover.
Saletu
et al., 20037

Levodopa/benserazida, ácido
valproico SR, placebo.

ffQuestionários subjetivos: International RLS Severity Scale,
qualidade subjetiva de sono e vigília, escala de bem-estar
de Von Zerssen.
ffTestes psicométricos: escala de depressão de Zung,
escala de ansiedade de Zung, índice de qualidade de
vida, índice de qualidade do sono de Pittsburg, escala de
sonolência de Epworth.
ffParâmetros polissonográficos.

35
Duplo-cego, randomizado,
placebo, crossover.
Benes
et al., 199910

Levodopa/benserazida RR + SR*,
placebo.

ffQuestionários subjetivos: inquietude e parestesias.
ffParâmetros polissonográficos.

11
Duplo-cego, randomizado,
crossover.
Staedt
et al., 199713

Levodopa/benserazida, placebo.

ffQuestionários subjetivos: inquietude e parestesias.
ffParâmetros polissonográficos.

n
Método

Levodopa-carbidopa, pergolida.
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Braços
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Continuação
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Tabela 1. Estudos randomizados, placebo controlados e duplo-cegos envolvendo agonistas dopaminérgicos (disponíveis no Brasil) no tratamento da SPI.
Estudo

Agonistas dopaminérgicos (AD)
Os agonistas dopaminérgicos são os agentes mais estudados e utilizados no tratamento da SPI. Uma maior quantidade e qualidade de estudos clínicos têm levado a um aumento do corpo de evidências científicas
relacionadas ao uso desses fármacos. Esses agentes dopaminérgicos
podem ser divididos em dois grupos: os não ergolínicos e os ergolínicos.
Os não ergolínicos disponíveis no Brasil são o pramipexol e o piribedil.
Os ergolínicos são a pergolida, a lisurida e a bromocriptina.
Após busca realizada nas bases de dados Cochrane, MEDLINE,
EMBASE, PsycINFO, www.clinicaltrials.gov e www.clinicalstudyresults.
org, foram encontrados 15 estudos clínicos randomizados controlados
investigando o uso de agonistas dopaminérgicos versus placebo no tratamento dos sintomas da SPI moderada a grave (considerando-se os fármacos disponíveis no Brasil). Na maior parte dos estudos, o diagnóstico
de SPI seguiu os critérios da ICSD-2 (Classificação Internacional dos
Transtornos do Sono) ou do IRLS (International RLS Study Group). Os parâmetros relacionados à eficácia do tratamento avaliados nesses estudos foram: Escala Internacional de Gravidade da SPI (IRLS), Impressão
Clínica Global (CGI), Impressão Global do Paciente (PGI), índice de movimentos periódicos dos membros durante o sono (MPM), Eficiência do
Sono (ES) e qualidade de vida global e relacionada à doença (Tabela 1).

N

Duração

Dose*
(mg)

Desfecho#

Pramipexol
Ferini-Strambi et al., 2008

1

Inoue et al., 20102
Montagna et al., 20113
Montplaisir et al., 1999
Oertel et al., 2007

4

5

Partinen et al., 2006

357

12 semanas

0,75

IRLS, QoL, MOS

41

6 semanas

0,75

IRLS, MPM, PGI,
CGI, PSQI

402

12 semanas

0,75

IRLS

10

4 semanas

1,5

MPM, AS

338

6 semanas

0,75

IRLS, CGI, PGI

86

3 semanas

0,75

IRLS, CGI

Winkelman et al., 20067

339

12 semanas

0,75

IRLS, CGI, QoL

BI 248.616, 20088

376

6 semanas

0,25

IRLS, CGI, PGI

6

Pergolida
Earley et al., 19989

16

18 dias

0,65

MPM, ES, AS

Pieta et al., 199810

8

10 dias

2,5

MPM, ES, AS

Trenkwalder et al., 200411

83

48 semanas

0,75

IRLS, MPM, ES, PGI

Wetter et al., 1999

28

4 semanas

0,75

MPM, TTS, AS

7,5

AS, MPM, TTS

12

Bromocriptina
Walters et al., 1988

13

6

4 semanas
Lisurida

Benes et al., 2005

14

153

12 semanas

10 mg/
48h

IRLS, CGI, MPM

Benes et al., 200815

231

12 semanas

7,5mg/
48h**

IRLS, CGI, MPM

Cabergolina
Stiasny-Kolster et al., 200416

80

5 semanas

0,5-2

Oertel et al., 200617

43

5 semanas

2,0

Trenkwalder et al., 200718

204

30 semanas

2-3##

IRLS
IRLS, MPM, QoL
IRLS, CGI, QoL

*Na maioria dos estudos ocorreu aumento gradual das doses iniciando-se com dose mínima. **Estudo
comparativo com Ropinirol 3,0 mg. #Parâmetros que refletiram redução dos sintomas de SPI quando
comparados ao placebo ou outra droga. ##Estudo comparativo com levodopa/bezerasida 200/50. IRLS:
Escala Internacional de Gravidade do International Restless Legs Syndrome Study Group. AS: Avaliação
subjetiva.PGI: Patient Global Impression. CGI: Clinical Global Impression. QoL: Escala visual de qualidade
de vida. TTS: Tempo total de sono. MPM: Movimento periódico dos membros. ES: Eficiência do sono .
MOS: Medical Outcome Scale. PSQI: Pittsburgh Sleep Questionary Index.
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Tabela 2. Agonistas dopaminérgicos para o tratamento da SPI (disponíveis no Brasil).
Droga

Recomendação para SPI

Pramipexol

Recomendado

Piribedil

Opção

Bromocriptina

Contraindicado

Cabergolina

Opção

Pergolida

Contraindicado

Lisurida

Opção
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Doses
(mg)

Recomendações

30/22

300-2400

IB

22/22

600-2400

8/0

300

Gabapentina

Agentes alfa-delta ligantes
Gabapentina
As apresentações no mercado nacional são de comprimidos de 300 mg,
400 mg e 600 mg, além de cápsulas de 300 mg e 400 mg. A dose máxima recomendada para adultos é de 3600 mg ao dia, dividida em 3 a 4
tomadas, e o uso deve ser recomendado em pacientes acima de 12 anos.
Os efeitos colaterais mais prevalentes são sonolência, tontura, fadiga,
cefaleia e tremor.
Sobre a gabapentina que utilizamos no Brasil, existem apenas dois
estudos controlados. O primeiro estudo demonstrou sua superioridade em relação ao placebo1 e o segundo, com apenas oito pacientes, demonstrou eficácia quando a gabapentina foi comparada com ropinirol2.
Pelos resultados positivos nos sintomas da SPI, a gabapentina tem
recomendação de uso Classe II porém, com nível de evidência B pela
limitada série de estudos em populações gerais e de renais crônicos.
Pregabalina
A apresentação no mercado nacional é a de comprimidos de 75 mg e
150 mg. A dose máxima recomendada para adultos é de 600 mg ao dia,
dividida normalmente em duas tomadas, sendo o uso recomendado em
pacientes acima de 12 anos. Os efeitos colaterais mais prevalentes são
sonolência e tontura.
A pregabalina também tem sido estudada nos últimos anos para o
tratamento da SPI, com resultados mais robustos do que a gabapentina.
O tratamento com pregabalina também resultou em melhora dos sintomas dos pacientes com SPI, recebendo recomendação Classe I para seu
uso, porém, com nível de evidência B para populações gerais e portadores de dores neuropáticas.
A seguir apresentamos uma tabela com todos os estudos revisados.

[2]
Garcia-Borreguero D et al., 2002
Svenja H et al., 2003

1

3

Gabapentina (IRC)
[2]
Thorp ML et al., 2001

4

Micozkadioglu H et al., 2004

5

31/16

125-300

16/16

200-300

15/0

125-200

IB

Pregabalina
[2]
Allen R et al., 2010

6

Garcia-Borreguero D et al., 2010

7

144/51

50-450

114/23

50-450

30/28

150-450

IB

Pregabalina (neuropatia)
[1]
Sommer M et al., 2007

8

16/0

150-600

16/0

150-600

IB
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Tabela 2. Opioides - doses recomendadas e efeitos colaterais.

Marine Meliksetyan Trentin e Suzana veiga Schönwald

Tratamento por
agentes opioides
Não existem estudos de Classe I sobre o tratamento da Síndrome das
Pernas Inquietas através de agentes opioides. Um estudo de Classe II
indica que oxicodona é provavelmente efetiva no tratamento farmacológico da SPI1. Para outros opioides (codeína, metadona, morfina e tramadol), existem apenas estudos de Classes III e IV2-6.
O conjunto desses estudos, aliado à experiência clínica, sugere que
opioides são particularmente úteis para pacientes com formas de SPI
refratárias e/ou com desenvolvimento de aumentação ao serem tratados com outros agentes, ou para uso em esquema, se necessário, em
pacientes com sintomas intermitentes7,8.

Opioides

Dose total (mg) dividida
em 1 a 4 tomadas

Codeína

30-1203

Di-hidrocodeína

60-2403

Efeitos colaterais
Constipação, sedação, possível
risco para desenvolvimento
ou agravamento de distúrbios
respiratórios do sono, potencial
não definido para abuso em
pacientes predispostos3.

Metadona

5-404,6

Oxicodona

5-201,3

Propoxifeno

65-2603

Tilidina

25-1003

Tramadol

50-1502
100-4008

(risco menor de aumentação
quando comparados com agentes
dopaminérgicos6, mas existente5).

Tabela 3. Resumo dos estudos de acordo com fármacos opioides específicos.
Artigos
Originais

Tipos de
trabalho

Dose
(mg)

Nº
pacientes

Especiais
pacientes/
controles

Nível de
recomendação (Classe)

Nível de
evidência

0

II

B

0

0

III

C

0

0

IV

C

Nº
controles

Oxicodona
Tabela 1. Estudos originais individuais e níveis de evidência para opioides.
Artigos originais

Nº pacientes/
controles

Lauerma e
Markkula, 19992

12

Walters A et al.,
19931

11 (x-over)

Walters A et al.,
2001*3

36/0

Dose total (mg) dividida em
1 a 4 tomadas
ffTramadol (50-150)

11
Recomendação

5-20

11

x-over

Tramadol

III C
12

ffOxicodona (5-20)

Ensaio
clínico
duplo-cego
randomizado

II B

Aberto
prospectivo

50-150

12
Metadona

ffCodeína (30-120)
ffDi-hidrocodeína (60-240)
ffMetadona (10-40)
ffOxicodona (5-20)
ffTilidina (25-100)
ffPropoxifeno (65-260)

IV C

Abertos
retrospectivos

5-40

27+76

x-over: estudo tipo cross-over. *Desfechos de tolerabilidade, e não de eficácia.

Ondo WO, 20054

27/0

ffMetadona (5-40)

IV C

Silver et al.,
2011*6

76/0

ffMetadona (5-40)

IV C

x-over: estudo tipo cross-over.
*desfechos de tolerabilidade, e não de eficácia.

2*3,4
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Tratamento com outros fármacos
Nas últimas décadas, houve uma significativa expansão do conhecimento sobre vários aspectos da Síndrome das Pernas Inquietas (SPI), como
uma melhor caracterização epidemiológica, mecanismos envolvidos na
sua fisiopatologia e recursos para controle das suas manifestações clínicas. A medicina, entretanto, ainda não dispõe de opções terapêuticas
que ofereçam alívio definitivo para a SPI idiopática. As opções atuais
para controle sintomático ainda apresentam importantes pontos de
vulnerabilidade, entre os quais se destaca a possibilidade de desenvolvimento do fenômeno de aumentação. As limitações do efeito terapêutico nos casos mais graves acarretam a necessidade de combinação de
drogas e/ou progressivos aumentos de dose que sujeitam os pacientes
a uma maior frequência e uma maior gravidade de efeitos colaterais.
Assim, ainda que a busca por novas opções de tratamento seja uma
questão central na abordagem terapêutica da SPI há uma escassez de
pesquisas com rigor metodológico adequado para definir o papel de outros tratamentos, farmacológicos ou não, no tratamento da SPI. Neste
capítulo, serão abordados os estudos aleatorizados e controlados e as
revisões sistemáticas.
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Estudos randomizados, placebo controlados e duplo-cegos sobre a utilização de outros
fármacos para o tratamento da SPI.
Tempo
(semanas)

Droga

N (p:c)

Intervenção

Desfechos

CBZ

84:88

100 mg a
300 mg
antes de dormir

ff Frequência dos
sintomas.
ff Gravidade
e impressão
subjetiva.

4

Telstad
et al.,
19841

VPA

20
(Cruzado)

600 mg ou
LD 200 mg
antes de dormir

ff Primários:
intensidade e
duração sintomas
da SPI, eficiência
do sono e iMPM.
ff Secundários:
efeitos colaterais,
eficácia a longo
prazo e outros
parâmetros
polissonográficos.

3

Eisensehr
et al.,
20042

CLN

6
(Cruzado)

0,5 mg / 30 min
antes de dormir

ff Escala de
impressão clínica
de melhora.

4

Boghen
et al.,
19863

CLN

6
(Cruzado)

1 mg / 30 min
antes de dormir

ff Melhora subjetiva
do desconforto
do sono e iMPM.

3

Montagna
et al.,
19844

Clonidina

10
(Cruzado)

0,1 mg a 1 mg
2 horas antes
dos sintomas

ff Diário com escala
de sintomas de
SPI e de fadiga
diurna.
ff Parâmetros
polissonográficos.

3

Wagner
et al.,
19965

Valeriana

24:24

800 mg / 1 hora
antes de dormir

ff Primário: latência
do sono (PSQI).
ff Secundários:
sonolência diurna
(ESS), gravidade
da SPI (IRLS).

8

Cuellar
et al.,
20096

Bupropiona

29:31

150 mg / 2 horas
antes de dormir

ff Gravidade (IRLS).
ff Depressão (Beck
Depression
Inventory).

6

Bayard
et al.,
20117

3:3

Toxina
botulínica em
vários músculos

ff Gravidade (IRLS).
ff Escala de
impressão clínica
de melhora.

4

Nahab
et al.,
20088

Toxina
botulínica

Referência

SPI: Síndrome das Pernas Inquietas; P:C: número de pacientes: número de controles; CBZ: carbamazepina; VPA: valproato de sódio; CLN: clonazepam; LD: levodopa; iMPM: índice de movimentos
periódicos dos membros; PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index; ESS: Epworth Sleepiness Scale; IRLS:
Internationl Restless Legs Syndrome study group rating scale.
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Tratamento não farmacológico
Os indivíduos com SPI naturalmente desenvolvem estratégias não-farmacológicas para alívio dos sintomas. Atividade física, atividade mental,
estímulos tácteis e estímulos térmicos são algumas das medidas frequentemente utilizadas no momento das manifestações clínicas e já descritas por Ekbom1. No entanto, são poucas as evidências científicas sobre medidas não-farmacológicas para a profilaxia dos episódios de SPI.
Estudos randomizados e placebo controlados sobre o tratamento não farmacológico
da SPI.
Droga

N
(p:c)

Intervenção

Desfechos

Tempo
(semanas)

Referência

Exercício
físico

11:17

Exercícios
aeróbicos e de
resistência
3 vezes/
semana.

ff Escala de gravidade
(IRLS).
ff Escala de RLS 1- 8.

12

Aukerman
et al.,
20062

CPI

21:14

CPI 40 cm, H2O
mínimo 1 hora
diariamente,
iniciando
1 hora antes da
hora de início dos
sintomas.

ff Primário: gravidade da
SPI (IRLS e JHRLSS).
ff Secundários:
qualidade de vida
(RLS-QLI), sonolência
diurna (ESS), fadiga
(EVA).

4

Lettieri and
Eliasson,
20093

Luz infravermelha

17:17

Sessões de
aplicação de luz
infravermelha por
30 minutos por 3
vezes/semana por
4 semanas.

ff Escala de gravidade
(IRLS).

5

Mitchell
et al.,
20114

CEF 1 hora/dia
5 vezes por
7 semanas.

ff Escala de gravidade
(IRLS).
ff Parâmetros
polissonográficos.

24

Rajaram
et al.,
20065

CEF

4:2

SPI: Síndrome das Pernas Inquietas; P:C: número de pacientes: número de controles; CBZ: carbamazepina; VPA: valproato de sódio; CLN: clonazepam; LD: levodopa; iMPM: índice de movimentos periódicos dos membros; PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index; ESS: Epworth Sleepiness Scale; IRLS: Internationl
Restless Legs Syndrome study group rating scale.
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5. Rajaram SS, Rudzinskiy P, Walters AS. Enhanced external counter pulsation (EECP)
for restless legs syndrome (RLS): preliminary negative results in a parallel double-blind study. Sleep Med. 2006 Jun;7(4):390-1.

Sim
Sim
Näo
Sim
Sim
2,7%
10-19

Yilmaz
et al.8

Turkdogan
et al.9

Turquia,
2011

Turquia,
2011

4346

Sim
Sim
Sim
NFF
Sim
3,6%
15-18

Sander
et al.7
Brasil,
2009

3304

QCS
PedsQL
Sim
Não
Sim
6,3%
5-16

Pichietti
et al.6
EUA e
Reino Unido,
2007

383

Insônia
Pior humor, falta de
energia, dificuldade
para concentrar
Não
Sim
Sim
2%
8-17

Kotagal e
Silber5
EUA,
2004

10523

Insônia
Fadiga crônica
Não
Sim
Sim
5,9%
<18 anos

Kinkelbur
et al.4
Alemanha,
2003

538

Não
Não
NFF
Não
1,3%
6-17

Ansiedade
Sim
NFF
Laberge
et al.3

1084

Idade
Nº de
indivíduos

Canadá,
2000

*Os critérios utilizados para crianças com idade superior a 13 anos são os mesmos adotados para adultos.

Autores

C. Critérios para o diagnóstico de SPI possível em crianças
[1] a criança tem desordem dos movimentos periódicos dos membros; [2] a criança tem pai
biológico ou irmão com SPI, mas não preenche os critérios de SPI definida ou provável.

Local e data

Critérios diagnósticos para SPI em crianças (0-18 anos)*
B. Critérios para o diagnóstico de SPI provável em crianças
[1] A criança preenche todos os quatro critérios de SPI para adultos, exceto o item #4, isto é, a
ocorrência ou piora dos sintomas no período da noite; [2] a criança tem pai biológico ou irmão
com SPI definida.
ou  [1] a criança é observada apresentando manifestações de desconforto de extremidades inferiores quando sentada ou deitada, acompanhada por movimentos do membro afetado, além
do desconforto ter características de piorar com repouso e inatividade, ser aliviado pelo movimento e piorar durante a noite; [2] a criança tem pai biológico ou irmão com SPI definida.

Tabela 2. Estudos de prevalência de SPI em crianças.

A. Critérios de SPI definida
A criança deve preencher todos os quatro critérios de SPI utilizados para adultos:
[1] vontade de mover as pernas associada à sensação de desconforto; [2] alívio desta sensação
com o movimento; [3] piora ou ocorrência dos sintomas em situação de repouso; [4] piora ou
ocorrência dos sintomas à noite.
associado com   • a criança faz descrição dos sintomas com suas próprias palavras, que devem ser
consistentes com a queixa de desconforto em membros inferiores.
ou            [I] A criança preenche todos os critérios de SPI para adultos,
associado com   [II] dois dos três critérios de suporte:
[1] distúrbio do sono para a idade; [2] pais biológicos ou irmãos apresentando SPI;
[3] a criança ter polissonografia com índice de movimento periódico do sono (PLM)
>5/hora de sono.

Prevalência

Critérios diagnósticos para SPI em crianças (2-12 anos)

Adultos

Tabela 1. Critérios diagnósticos da SPI na infância.

31,7%

Critérios
GIESPI

DC

Predomínio
meninas

O Grupo Internacional de Estudos em Síndrome de Pernas Inquietas
(GIESPI) propôs critérios para seu diagnóstico em 1995, sendo estes
recentemente revisados1. Critérios diagnósticos para crianças também
foram definidos para idade entre dois e 12 anos e acima dos 12 anos de
idade, propostos pelo GIESPI1,2, em três níveis de exigência, a saber: SPI
definida, SPI provável e SPI possível, conforme mostra a Tabela 1.
Os principais estudos epidemiológicos em crianças estão compilados na Tabela 2.

6-16

Qualidade
de vida

Situação especial: Síndrome das
Pernas Inquietas em crianças

1353

Qualidade
de sono

Rosana S. Cardoso Alves e Heidi Haueisen Sander

Não

consenso brasileiro em síndrome das pernas inquietas n 43

Normal
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Tratamento
O tratamento para SPI na infância também se divide em não farmacológico e farmacológico; contudo, vale ressaltar que inexistem estudos
com nível I de evidência para orientar as escolhas terapêuticas da SPI
em crianças.
O tratamento não farmacológico consiste, de acordo com Frenette,
201110 e Pichietti, 201011 e na opinião de especialistas brasileiros, na
melhoria da higiene do sono: estimular a realização de atividade física
regular e melhorar as rotinas de sono com o intuito de evitar a sua privação. Os fatores exacerbantes, como cafeinados, nicotina e álcool, devem
ser abolidos10.
O tratamento farmacológico está baseado principalmente na reposição de ferro por via oral (VO). Semelhante ao tratamento dos adultos,
os agonistas dopaminérgicos, anticonvulsivantes e benzodiazepínicos
são referidos em séries de casos na literatura (nível de evidência II).
A Tabela 3 apresenta, de forma resumida, as principais medicações
utilizadas na SPI na infância.

Tabela 3. Principais medicação utilizadas na SPI na infância.
Medicação

Dose

Nível de
evidência

Reposição de ferro

50-60 ng de ferro
elementar
1-2 vezes/dia

IIb

SPI primária; ferritina inferior
a 50 ng/dL

Valproato de sódio

30-60 mg/kg/d

IIb

Comorbidade com epilepsia

Carbamazepina

10-30 mg/kg/d

IIb

Comorbidade com epilepsia

Gabapentina

100-500 mg

IIb

Comorbidade com epilepsia e
dor crônica

Clonazepam

0,01 mg/kg

IIb

Comorbidade com epilepsia
ou parassonias

Clonidina

0,05-0,3 mg

IIb

Comorbidade com TDAH*

Levodopa

25/100 mg

IIb

SPI primária com risco de
aumentação

Pramipexol

0,125-0,75 mg

IIb

SPI primária com risco de
aumentação

III

Evitar

Opioides
*Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade.

Indicação principal
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Aumentação
A aumentação foi inicialmente descrita como uma piora da gravidade
dos sintomas da SPI com o tratamento a longo prazo por levodopa1. No
entanto, estudos subsequentes demonstraram a ocorrência de aumentação com todos os agonistas dopaminérgicos2.
Entre os fatores de risco para a ocorrência da aumentação, estão
o uso dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina e noradrenalina, anti-histamínicos e perda crônica de ferro, porém os dados não
são definitivos3. O estado de gravidade clínica da SPI no pré-tratamento
(formas diárias ou refratárias) bem como o envelhecimento também
constituem risco para o desenvolvimento de aumentação. No entanto, a
variável sexo não representa risco adicional.
A definição clínica de aumentação enumera a seguinte ordem de
sintomas3:
Critério 1.
Sintomas sensitivo-motores ocorrem ao menos 2 horas mais cedo que o habitual
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Rebote, tolerância e progressão da SPI são fenômenos que devem
ser diferenciados clinicamente da aumentação por causa das suas consequências na decisão terapêutica.
Rebote (25%) é o reaparecimento e intensificação de sintomas após
o final do efeito da dose. Tolerância é a perda do efeito terapêutico de
certa dose de medicamento. Progressão é o aumento lento e gradual
da intensidade dos sintomas sem expansão temporal ou espacial em pacientes que estão em uso de agonistas dopaminérgicos, precursores dopaminérgicos, opioides, antiepilépticos ou outras classes de medicações
e que pode representar a flutuação característica da evolução da SPI.
O manejo da aumentação não foi estudado ainda em ensaios clínicos.
Na abordagem terapêutica a experiência clínica sugere considerar-se
inicialmente a gravidade do quadro, a qual pode ser assim definida4:
ffInterferência com as atividades da vida diária e/ou comportamento (deixar de usar o
carro ou dirigir à tarde);
ffImpacto negativo na qualidade de vida (sono, humor);
ffNecessidade de mudar o tratamento (aumento ou divisão de doses ou alteração de seu
horário);
ffAcréscimo de medicações auxiliares/concomitantes para SPI (analgésicos, hipnóticos);
ffOutros aspectos à descrição do médico (devem ser especificados).

Aumentação clinicamente significativa com agonistas dopaminérgicos

Critério 2.
Dois ou mais dos seguintes observados:
ffPiora dos sintomas com o aumento da dose e melhora com a sua redução

Dosagem de ferritina e reposição de IV* se <50 ug/L
sem
melhora

Adiantamento
do horário
da dose

ffMenor latência de aparecimento dos sintomas após a entrada em repouso
ffExpansão espacial (necessidade de mexer se estende a regiões do corpo previamente
não atingidas)
ffMenor duração do efeito da dose em relação ao início do tratamento

sem
melhora

ffMovimentos periódicos de membros surgem durante a vigília ou se agravam

e/
ou

Redução
da dose

e/
ou

Divisão da dose em
múltiplas tomadas
diárias

e/ou

Drogas não dopaminérgicas
(gabapentina, pregabalina)
Atenção
ffOs sintomas da aumentação devem estar presentes por, no mínimo, duas semanas em
cinco dias/semana.
ffAusência de transtornos psiquiátricos, comportamentais, médicos ou farmacológicos
que os justifiquem.

sem
melhora

Opioides
(metadona ou oxicodona)
Algoritmo do tratamento clínico da aumentação.

Opioides
(metadona
ou
oxicodona)
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