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A doença de Huntington (DH) é caracterizada
por neurodegeneração, alterações
comportamentais, declínio cognitivo e
disfunção motora progressiva, sendo a Coreia
a mais comum. Esta é herdada por um padrão
autossômico dominante e o início dos
sintomas é aos 40 anos em média. Ainda não
existe um tratamento modificador da doença.
Estudos sugerem a Estimulação Cerebral
Profunda em Globo Pálido Interno (ECP-Gpi)
como uma alternativa terapêutica aos
pacientes com DH e coreia refratária. (STAHL;
FEIGIN, 2020)

INTRODUÇÃO:

A eficácia da Estimulação Cerebral Profunda na Doença de 

Huntington

Revisar as literaturas mais
recentes que avaliem a eficácia
do uso de Estimulação Cerebral
Profunda em pacientes
portadores da Doença de
Huntington.

OBJETIVO:

METODOLOGIA:
- Revisão sistemática de 12 artigos

selecionados.
- Bases de dados eletrônicos: Pubmed,

Scielo, Capes e Cochrane Library.
- Descritores: “Huntington Disease”

AND “Deep brain stimulation”.
- Critérios de inclusão: publicação de

2015 a 2021, pesquisa em humanos e
compatibilidade com o tema.



A eficácia da Estimulação Cerebral Profunda na Doença de Huntington

DISCUSSÃO:

Uma metanálise conseguiu reunir 18
estudos, totalizando 39 pacientes com
DH que foram submetidos à ECP-Gpi.
Utilizou-se a Escala Unificada de
Avaliação da Doença de Huntington
(UHDRS) para fazer as análises e
concluiu que o procedimento melhorou
significativamente a pontuação da
UHDRS-motor dos primeiros 3-12
meses. Ademais, não houve benefícios
motores nas variantes de Westphal do
HD (W-HD).
(YIN et al., 2020)

Outro estudo, de coorte prospectivo,
analisou 13 pacientes após ECG-Gpi,
de 2008 a 2019 para avaliar se houve
efeito na função cognitiva do
paciente com DH. Concluíram que o
procedimento foi capaz de manter
estável o perfil cognitivo global
durante os primeiros 3 anos de
tratamento, além de gerar uma
melhora de 56% da coreia.
(SANREY et al., 2021)
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DISCUSSÃO:

As revisões incluídas se baseiam
principalmente no único ensaio clínico
controlado duplo cego publicado, no
qual foram analisados 4 pacientes com
DH e 2 W-HD por 6 meses. Houve uma
melhora significativa (60%) da coreia
nos pacientes com DH, um aumento
dos scores de qualidade de vida/
funcionalidade e a função cognitiva se
manteve estável, ao contrário dos W-
HD que não se beneficiaram.
(WOJTECKI et al., 2015) (GONZALEZ et
al., 2014)

Além disso, os estudos
consideraram que após o
procedimento houve piora da
bradicinesia, distonia e disartria,
ou elas se mantiveram sem
alterações. Os artigos questionam
se esse fato se deve à própria
progressão da doença ou se isso
seria um efeito adverso da ECG-
Gpi.
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CONCLUSÃO:

A ECP-Gpi demonstrou ser um tratamento seguro
e eficaz para reduzir a coreia na DH. Quanto mais
predominante é a coreia entre os distúrbios de
movimento, mais benefícios a ECP-Gpi gera para
o paciente. Entretanto, é necessário novos
estudos para avaliarem o efeito em outros
aspectos da doença, como distonia, bradicinesia,
função cognitiva, qualidade de vida entre outros.
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