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RESUMO 

ALBUQUERQUE, H. R. X. Síndrome das pernas inquietas em pacientes com 
insuficiência renal crônica e em sujeitos sem doença renal: um estudo 
comparativo. 2007.  40f. Dissertação de mestrado. Universidade Federal de 
Pernambuco 

Objetivo do estudo: Comparar a freqüência e as características clínicas da SPI em 
pacientes com IRC e no grupo controle. 
Sujeitos e método: 123 pacientes com IRC e 129 acompanhantes dos pacientes com 
IRC, sem doença renal foram avaliados mediante questionário contendo os critérios 
para diagnóstico e escala de gravidade da SPI, estabelecidos pelo grupo internacional 
de estudo da SPI, caracterização clínica, história familiar de SPI, hábitos de vida e 
medicações em uso. Apenas para os pacientes com IRC foram analisados os exames 
laboratoriais rotineiros e clearance de creatinina. 
Resultados: A freqüência da SPI foi 21,1% no grupo de pacientes e 10,9% nos 
controles. Comparando os subgrupos de pacientes com IRC, dialítico e não-dialítico, 
com o controle, a freqüência diferiu apenas nos pacientes em tratamento dialítico 
(p=0,024). História familiar de SPI aumentou a chance de apresentar a síndrome em 
10,4 vezes entre os pacientes e em 16,8 vezes entre os controles. A forma de 
evolução clínica diferiu significativamente entre os grupos; o tipo 
exacerbação/melhora predominou nos pacientes e os e a forma com remissão 
espontânea foi observada apenas no grupo controle. A evolução em degraus não foi 
encontrada em nenhum dos acometidos pela síndrome. Os grupos não diferiram 
quanto ao relato de fatores de piora da SPI; os pacientes com IRC associaram como 
eventos que agravam os sintomas a imobilização prolongada, o cansaço, a 
menstruação, o período pré-menstrual, a sessão de hemodiálise e o estresse, enquanto 
que os controles relacionaram como eventos que pioram os sintomas o estresse, o 
cansaço, a ingestão de polivitamínicos, o repouso prolongado, a gestação e o 
aumento do fluxo menstrual. Apenas 3 sujeitos do grupo controle relataram fatores 
de atenuação da síndrome. Os fatores associados com alívio dos sintomas foram: 
deambular, banho quente, molhar as pernas e gravidez. Os pacientes com IRC, com e 
sem a SPI, não apresentaram diferença estatisticamente significativa quanto aos 
valores de hemoglobina, hematócrito e níveis séricos de cálcio, fósforo e ferro, 
exceto no caso dos pacientes submetidos ao transplante renal, que não tinham análise 
laboratorial do ferro sérico, e que por isso não entraram na análise. 
Conclusão: A freqüência da SPI em pacientes com IRC é maior que a observada em 
indivíduos sem doença renal, e aumenta com o progredir da IRC. De modo geral, as 
características clínicas da SPI em pacientes com IRC se assemelham às do grupo 
controle, diferindo na forma de evolução clínica que na população com IRC se 
comporta com períodos de exacerbação e de melhora, provavelmente devido ao alto 
potencial de instabilidade clínica a que estes pacientes estão sujeitos. 
  

Palavras-chave: Síndrome das pernas inquietas, insuficiência renal crônica e diálise.  

 
 
 
 



 

 x

ABSTRACT 
 
ALBUQUERQUE, H. R. X. Restless Legs Syndrome in patients with CRF and in 
subjects who had no renal disease reported: a clinical comparative study.  
 
Purpose: To determine the frequency and the clinical characteristics of restless legs 
syndrome (RLS) in patients with chronic renal failure (CRF) and in a control group.  
Subjects and method: Two hundred fifty-two individuals were evaluated at random, 
123 from the group of patients with CRF, and 129 from the control group. They were 
evaluated by means of a standardized clinical questionnaire having their 
identification data, essential criteria for their diagnosis, and a scale of severity of 
RLS as set up by the IRLSSG. Data of characterization of RLS as an evolution form, 
search of worsening and relieving factors, onset age of RLS, family records of RLS 
among first degree relatives, smoking, coffee and alcoholic beverage intake, and use 
of medication were applied. Laboratory exams, clearance of creatinine, and renal 
disease data were required for the patients. 
Results: The frequency of RLS was of 21.1% for the group with CRF and 10.9% for 
the control group (p= 0.0038). When we compare the sub-groups of patients with 
CRF, both dialytic and non-dialytic, with the control group, the frequency was 
different only in the patients under dialytic treatment (p= 0.024). The existence of 
RLS in the family history increased the chance of showing the syndrome in 16.8 
times among individuals of the control group, and in 10.4 times among patients with 
CRF. Only the evolution and report of relieving factors of the symptoms differed 
from the statistically significant form among the onset subjects in both groups. The 
type exacerbation/ relief predominated over the onset individuals in the group of 
patients, and the spontaneous remissible form was observed in the control group 
only. The steplike evolution was not found in any of those onsets by the syndrome. 
The groups did not differ as to the report of worsening factors of RLS. As events that 
may worsen the symptoms, the patients with CRF relate prolonged immobilization, 
tiresomeness, menstruation, pre-menstrual period, undergoing hemodialysis, and 
stress. On the other hand, the controls reported stress, tiresomeness, ingestion of 
vitamins, long time rest, pregnancy, and increase of menstrual bleeding. Only 3 
subjects of the control group reported relieving factors of the syndrome. They were: 
walking around, warm shower, leg wetting, and pregnancy. The patients with CRF, 
with or without RLS, did not show any significant statistical difference as to 
hemoglobin, hematocrit values, and calcium, phosphate, iron serum levels. As to 
patients who had had renal transplantation and had no laboratory analysis of serum 
iron, they did not take part in that statistical analysis of those data. 
Conclusion: The frequency of RLS among patients with CRF is greater than that 
observed in individuals without renal disease, and enhances as CRF develops. In 
general, the clinical characteristics of RLS among patients with CRF are similar to 
those in the control group, the differences occurring in the clinical evolution which 
happens with exacerbation/relief among the population with CRF, probably due to 
the high potency of clinical instability to which those patients are subject.    
 
Key words: Restless Legs Syndrome, chronic renal failure, dialysis. 
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I. Introdução 

 

 A síndrome das pernas inquietas (SPI) é uma condição muito prevalente. 

Todavia é uma condição pouco conhecida tanto pela população em geral, como pela 

comunidade médica. Acredita-se que a primeira descrição da SPI foi feita por 

Thomas Willis em 1672, constituindo uma das mais antigas observações na história 

da medicina do sono (1).  No entanto, foi apenas em 1945, com a publicação da 

monografia de Ekbom, que a doença tornou-se uma entidade diferenciada conhecida 

por “pernas inquietas” (2). Nos anos 50, Symonds descreveu como “mioclono 

noturno” os abalos anormais das pernas que ocorrem durante o sono (3). Lugaresi e 

colaboradores (4) determinaram a natureza periódica dos movimentos e sua 

associação com a SPI. Em 1980, Coleman (5) propôs uma definição operacional e 

uma escala de valores baseado na periodicidade, duração e persistência destes 

movimentos, e seus efeitos no sono. Seu diagnóstico é clínico e baseia-se nos 

critérios estabelecidos pelo Grupo Internacional de Estudos da SPI em 1995, e 

revisados em 2003 (ANEXO 1) (6, 7). São definidas como critérios essenciais para 

determinação dessa síndrome as seguintes características: necessidade incontrolável 

de mover as pernas associada a sensações desconfortáveis ou desagradáveis; as 

sensações de desconforto começam ou pioram nos períodos de inatividade; o 

movimento produz alívio; os sintomas pioram ao entardecer ou à noite. 

A SPI é uma desordem que compreende a forma primária ou idiopática e as 

formas secundárias. A forma primária pode ser subdividida, por sua vez, como de 

caráter familiar ou de caráter esporádico.  Algumas condições parecem estar 

associadas com essa síndrome, sendo as mais prevalentes os estados carenciais de 
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ferro, a insuficiência renal crônica (IRC) e a gestação, classicamente descritas nas 

formas secundárias (8, 9). A síndrome é uma condição geralmente progressiva, 

podendo ocorrer em curso estático ou, como em alguns pacientes, de forma 

intermitente ou de remissão espontânea por muitos anos (6). As influências genéticas 

desempenham um papel importante em sua patogênese. Descreveram-se dois 

diferentes fenótipos baseados na idade de início dos sintomas: os com idade de início 

precoce, menos de 45 anos de idade, têm maior possibilidade de história familiar de 

SPI e forma de evolução lentamente progressiva, se comparados com os de início 

tardio da síndrome (9, 10). 

 Uma notável característica dessa síndrome é a piora dos sintomas à noite, com 

grande impacto no sono, por fragmentá-lo (6). Conseqüentemente, o indivíduo pode 

apresentar queixas, tais como sono não-restaurador, sonolência excessiva diurna, 

fadiga e distúrbio do humor. Os sintomas da SPI podem ser agravados pelo uso de 

substâncias, tais como nicotina, cafeína, álcool e por algumas classes de medicações, 

entre essas, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, os antidepressivos 

tricíclicos, os bloqueadores dopaminérgicos, e os anti-histamínicos (11-15). Algumas 

das medicações preconizadas no tratamento da SPI, tais como os benzodiazepínicos 

(12, 14, 15), são freqüentemente usados por outras indicações, mais comumente 

como indutores do sono. 

 A fisiopatologia da SPI ainda não está completamente esclarecida. Disfunção 

dopaminérgica e deficiência de ferro desempenham papel importante na patogênese 

dessa síndrome (16-20).  

 Dados obtidos por estudos neurofisiológicos e de neuroimagem funcional, 

sugerem que a disfunção dopaminérgica ocorre ao nível subcortical e medular (19-



 

 3

23). Um núcleo dopaminérgico subcortical, o núcleo dopaminérgico diencefálico-

espinhal, o grupo neuronal A 11, está localizado no hipotálamo próximo de centros 

de controles circadianos; esse grupo neuronal A11 projeta-se para a medula espinhal 

e também está envolvido com a função de antinocicepção (23, 24). Os neurônios 

desse grupo neuronal A11 modulam a excitabilidade espinhal cujas alterações afetam 

o processamento sensorial predominantemente dos aferentes dos membros inferiores 

em estruturas do tronco encefálico (23-26).   

Deficiência de ferro no cérebro parece estar associada com deterioração 

motora (27). Evidências sugerem que a deficiência de ferro altera a atividade motora 

(28) e os padrões circadianos da atividade motora (27,  29). 

A associação da deficiência de ferro com a SPI é conhecida desde os primeiros 

relatos dessa síndrome (2). O ferro cerebral, particularmente na substância nigra, 

acha-se diminuído na SPI (21, 30).  Essa deficiência de ferro no sistema nervoso 

central pode ocorrer mesmo com acesso normal a adequado do ferro periférico (17).  

 O ferro desempenha um papel importante na síntese da dopamina. O ferro 

atua como coenzima da enzima tirosina hidroxilase, uma enzima chave na síntese da 

dopamina (31, 32). A diminuição da atividade da tirosina hidroxilase resulta em 

redução na formação da dopamina e, conseqüentemente, na queda de sua 

disponibilidade.   

           A assistência aos pacientes com IRC melhorou bastante nos últimos anos. O 

desenvolvimento de medicamentos para controle da anemia, deficiência do ferro, e 

imunossupressores usados no pós-transplante renal, assim como o refinamento 

tecnológico dos processos de hemodiálise e de diálise peritoneal, tudo isso resultou 

em melhoria da qualidade e expectativa de vida desses pacientes (33-38).  
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                     Estudos recentes, utilizando-se questionários baseados nos critérios 

diagnósticos da SPI estabelecidos pelo Grupo Internacional de Estudos da SPI, 

encontraram na população geral uma prevalência em torno de 10%, com faixa de 

variação de 2,5% a 15% (8, 39-43). Por sua vez, entre os pacientes com doença renal 

crônica a prevalência estimada é de 1,5% a 70% (44-54). Nessa população de 

pacientes com IRC encontrou-se variação similar em diferentes países da Ásia, 

Europa e América do Norte (14). Na América Latina, um estudo realizado em um 

serviço de hemodiálise na cidade de Santiago, Chile, descreveu uma freqüência de 

SPI de 25,9% (49); no Brasil, em um estudo realizado em um centro de hemodiálise 

em Petrópolis, Rio de Janeiro, a freqüência da SPI foi estimada em 14,8% (50). 

Apesar da melhoria no manejo dos pacientes com IRC, não tem sido observada 

queda na freqüência da SPI nessa população. 

               Foi realizada pesquisa bibliográfica nas bases de dados eletrônicos 

PubMed, Medline, Lilacs e Scielo, utilizando-se as palavras-chave: “restless legs 

syndrome”, “chronic renal failure”, “dialysis”, “renal disease”, “síndrome das 

pernas inquietas”, “insuficiência renal crônica”, “diálise”, “doença renal”, 

“hemodiálise”. Entre os acometimentos nefrológicos encontramos referência apenas 

à IRC como condição associada à SPI. Também não encontramos, em um mesmo 

estudo, pacientes com IRC em diferentes estágios e condições de tratamento 

(conservador, dialítico, e pós-transplante renal).  

             Estudos anteriores em pacientes com IRC analisaram hábitos de vida e as 

condições associadas à doença renal, porém não foi descrita nenhuma forte 

correlação com a SPI (14). 
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          Considerando a imprecisão dos dados na literatura quanto à SPI, em especial 

em pacientes com IRC, avaliaremos a freqüência e as características clínicas da SPI 

em pacientes com IRC (adultos de ambos os sexos) em tratamento conservador, 

dialítico, e no pós-transplante renal e no grupo controle, indivíduos sem doença renal 

(adultos de ambos os sexos). Em seguida, faremos comparação dos dados obtidos 

entre os grupos estudados. 
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II. Objetivos 

 

 - Objetivo geral:  

 

      Determinar se existe diferença na freqüência e nas características clínicas da 

SPI em pacientes com IRC, quando comparados ao grupo controle, em sujeitos 

sem doença renal.  

 

- Objetivos específicos: 

             

              Em pacientes com IRC, em tratamento conservador, dialítico (diálise 

peritoneal e hemodiálise) e no pós-transplante renal, e também no grupo controle: 

1. Descrever as variáveis biológicas, idade e sexo; 

2.  Determinar a freqüência da SPI de acordo com a presença ou não da 

IRC e com relação ao sexo; 

3. Caracterizar a SPI quanto à gravidade, idade de início, evolução 

clínica, procura de auxílio médico, impacto nas atividades de vida 

diária (AVD), fatores agravantes e atenuantes; 

4. Comparar a freqüência do relato de história familiar da SPI de acordo 

com a presença ou não da IRC nos acometidos e não acometidos pela 

síndrome; 

5.   Comparar a freqüência de uso de substâncias que agravam ou 

precipitam a síndrome (i.e., café, bebida alcoólica, tabagismo, uso de 

medicações relacionadas) e de substâncias que a atenuam. 
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           Em pacientes com IRC, em tratamento conservador, dialítico (diálise 

peritoneal e hemodiálise) e no pós-transplante renal: 

 

1. Comparar os resultados das seguintes análises laboratoriais: 

hemograma, hematócrito, ferro sérico, cálcio e fósforo.  
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III. Sujeitos e método 

 

 - Desenho, população, sujeitos, local e período do estudo 

 

Nesse estudo, do tipo corte transversal, 252 sujeitos, adultos e de ambos os 

sexos, foram avaliados de forma aleatória, sendo 123 do grupo de pacientes e 129 do 

grupo controle. 

Dos 123 componentes do grupo de pacientes, 62 tinham déficit de função 

renal e estavam assim distribuídos: 30 em tratamento conservador, 32 no pós-

transplante renal. Os 61 pacientes restantes, com IRC terminal, estavam em regime 

de diálise, sendo 28 em tratamento por diálise peritoneal, e 33 em tratamento por 

hemodiálise.  

Os componentes do grupo controle, sujeitos que acompanhavam os pacientes 

com IRC ao hospital, e sem relato de doença renal. Dos 129 entrevistados desse 

grupo, 69 eram familial, compartilhavam de herança gênica (irmãos, filhos, pais, 

avós, tios e primos). Do restante, 60 eram não-familiares (cônjuges, amigos e 

cuidadores). 

 A coleta dos dados foi realizada no Serviço de Nefrologia do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco no período de abril a junho de 

2006.  

 

 

 

 



 

 9

 - Critérios de elegibilidade  

      

           Os pacientes, conforme seu plano terapêutico na ocasião da entrevista, e os 

controles foram recrutados após aceitação dos termos do estudo, leitura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE 1), e autorização do seu representante 

legal, quando este era menor de idade. Não foram convidados para o estudo os 

sujeitos que apresentassem amputação acima dos pododáctilos, e nem os 

acompanhantes com história de doença renal prévia ou atual. 

 

- Método 

 

 Os pacientes e os controles foram avaliados mediante questionário 

padronizado (APÊNDICE 2), composto de dados de identificação, com critérios 

essenciais para diagnóstico da SPI e escala de gravidade da SPI, elaborados pelo 

Grupo Internacional de Estudos da SPI, além de dados de caracterização da SPI 

(forma de evolução, pesquisa de fatores agravantes e atenuantes, idade de início, 

relato familiar de SPI em parentes de primeiro grau), pesquisa de hábitos de vida 

(ingestão diária de café, tabagismo, e uso freqüente de bebida alcoólica), e 

medicação em uso. Apenas para os pacientes, foram obtidos exames laboratoriais de 

rotina no seu acompanhamento (hemoglobina, hematócrito e nível sérico de ferro, 

cálcio e fósforo), e também, clearance de creatinina e dados da doença renal.  

       Quanto à tabulação dos dados, foi considerado acometido aquele que teve ou 

tem a síndrome. A escala de gravidade da SPI foi graduada em leve (0 a 10), 

moderada (11 a 20), grave (21 a 30 ), ou muito grave (31 a 40), conforme escore já 
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estabelecido pelo Grupo Internacional de Estudos da SPI (8, 55). O impacto da SPI 

nas atividades de vida diária (AVD) foi avaliado considerando-se a resposta dada ao 

item 9 da escala de gravidade da SPI. História familiar de SPI foi considerada 

positiva, se a síndrome estava presente em parente de primeiro grau. As informações 

relativas à doença renal foram obtidas através de pesquisa ao prontuário médico.  

 A função renal foi estimada conforme rotina do serviço, e calculada utilizando-

se a fórmula de Cockroft-Gault (ANEXO 2). A classificação da IRC utilizada no 

serviço e por alguns autores, divide-a em cinco graus conforme o valor do clearance 

de creatinina: Grau I (90 a 120 mililitro/minuto), Grau II (60 a < 90 mililitro/minuto), 

Grau III (30 a < 60 mililitro/minuto), Grau IV (15 a < 30 mililitro/minuto) e Grau V 

(<15 mililitro/minuto). Os valores de referência dos resultados dos exames 

laboratoriais para a hemoglobina e o hematócrito foram considerados conforme 

preconizado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia: hemoglobina - baixa < 10 g/dl 

e normal >10 g/dl; hematócrito - baixo < 32% e normal >32%; os valores para o 

cálcio, fósforo e ferro acham-se estabelecidos conforme o método laboratorial 

empregado. Cálcio - baixo < 8,6 mg/dl, normal entre 8,6 mg/dl e 10,3 mg/dl e alto > 

10,3 mg/dl. Fósforo: baixo < 2,6 mg/dl, normal entre 2,6 mg/dl e 6,0 mg/dl e alto > 

6,0 mg/dl. Ferro: para mulheres, baixo < 23 µg/dl, normal entre 23 µg/dl e 165 µg/dl 

e alto > 165 µg/dl e para homens, baixo <25 µg/dl, normal entre 25 µg/dl e 168 µg/dl 

e alto > 168 µg/dl.  
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- Análise estatística 

           

    Na análise estatística foi utilizado o programa estatístico R (The R Foundation 

for Statistical Computing), versão 2.4.1 (18-12-2006), ISBN 3-900051-07-0, e o 

SPSS 13.0. As variáveis comparadas foram oriundas de dois diferentes grupos. 

Utilizaram-se o teste t-Student para as variáveis quantitativas, e o teste exato de 

Fisher para as variáveis qualitativas. Nos casos em que os pressupostos do teste t não 

foram satisfeitos, aplicou-se o teste não-paramétrico de Mann-Whitney. A 

identificação das fontes de associação das tabelas foi obtida através dos resíduos 

ajustados. O resíduo ajustado com valor absoluto maior que 1,96 indica uma fonte de 

associação naquela célula. Nos casos onde foi possível estabelecer fatores de risco, 

foi utilizado odds-ratio, obtido através da regressão logística. Os testes foram 

considerados como tendo significância estatística quando o valor de p < 0,05. Os 

dados numéricos foram resumidos através da média e do desvio padrão. 

  

- Aspectos éticos 

        Este estudo foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (ANEXO 3). 
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IV. Resultados 

 

       Entre os 123 pacientes com IRC, 62 (50,4%) tinham déficit parcial da função 

renal, estando 30 em tratamento conservador e 32 no pós-transplante renal, com a 

insuficiência renal nesses pacientes classificada como: grau 2 em 12,9%, grau 3 em 

46,8%,  grau 4 em 33,9% e grau 5 em 6,4%. Os demais 61 pacientes com IRC 

tinham falência da função renal e estavam em tratamento dialítico, trinta e três em 

hemodiálise e vinte e oito em diálise peritoneal. 

 Dos 129 sujeitos do grupo controle, sem doença renal, 69 (53,5%) 

compartilhavam herança gênica (irmãos, filhos, pais, avós, tios e primos), e 60 eram 

não-familiares (cônjuges, amigos e cuidadores). 

 

  Tabela 1. Características gerais dos entrevistados do grupo de insuficiência renal 
crônica (IRC) e do grupo controle. 
                Controle       IRC         p 
 
n 

 
               129 

 
     123 

 

Sexo (Feminino)          78 (60,5%)    66 (53,7%)         ns‡  

Idade (anos)          43,8 ± 15,0    47,6 ± 15,9†          ns* 
                (18 – 79)      (17 – 83)   

 
‡ Teste exato de Fisher; † Média ± desvio padrão * Teste t-Student; ns: não 
significativo. 

 
 
 

Os grupos não diferiram quanto à idade e nem quanto ao sexo (Tabela 1 ). 
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Tabela 2. Uso de substâncias que agravam os sintomas da síndrome das pernas 
inquietas (SPI) entre os entrevistados do grupo de insuficiência renal crônica (IRC) e 
do grupo controle. 
                Controle       IRC         p 
 
n 

 
               129 

 
     123 

 

Ingestão diária de café  
 
 

        105/129 (81%) 103/ 123(83%) ns‡  
 

Ingestão freqüente de  
bebida alcoólica 

        19/129 (14,7%) 4/ 123 (3,3%) 0,002‡ 
 

    
Tabagismo        16/129 (13%) 12/ 123 (9,8%)  ns‡  

 
‡ Teste exato de Fisher; ns: não significativo  
 
 
 
     Quanto aos hábitos de vida pesquisados (Tabela 2), o uso de substâncias que 

agravam os sintomas da SPI, os grupos não diferiram quanto ao tabagismo e nem 

quanto à ingestão diária de café. Houve diferença estatisticamente significativa 

quanto ao uso de bebida alcoólica que foi maior no grupo controle.  

 

Tabela 3. Uso de medicações que agravam ou atenuam os sintomas da síndrome das 
pernas inquietas (SPI) entre os entrevistados do grupo de insuficiência renal crônica 
(IRC) e do grupo controle. 
                Controle       IRC         p 
 
n 

 
               129 

 
     123 

 

Benzodiazepínicos                12/129 (9,3%) 19/ 123 (15,4%)        ns‡  
 

ISRS§         2/129 (1,6%) 4/ 123 (3,3%)        ns‡  
 

Clonidina          0  10/123 (8,1%)            < 0,001‡ 
‡ Teste exato de Fisher; §Inibidores seletivos da recaptação da serotonina; ns: não 
significativo. 
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           Foram pesquisados entre os entrevistados de ambos os grupos quanto ao uso 

de medicações que atenuam ou que agravam os sintomas da SPI (Tabela 3). Entre as 

medicações que aliviam os sintomas da SPI, identificamos apenas os 

benzodiazepínicos e a clonidina. Não houve diferença estatisticamente significativa 

quanto ao uso de benzodiazepínicos entre os grupos avaliados. A clonidina, 

antagonista alfa-adrenérgico com atividade central, foi referida apenas pelos 

entrevistados do grupo com IRC. Nesse grupo, 8,1% dos pacientes usavam essa 

medicação e destes 3,8% tinham a SPI.  

           Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina foram a única classe de 

medicação identificada como agravante dos sintomas da SPI entre os entrevistados; 

não houve diferença estatisticamente significativa  quanto ao uso dessa entre os 

representantes de  ambos os grupos. 

             Houve associação estatisticamente significativa entre história familiar da SPI 

em familiares de primeiro grau, e a presença da SPI em ambos os grupos. Ter relato 

de história familiar de SPI aumentou a chance de apresentar a síndrome em 16,8 

vezes entre os indivíduos do grupo controle, e em 10,4 vezes entre os pacientes com 

IRC. No entanto, esses valores não diferiram entre os acometidos de ambos os 

grupos p= 0,725 (Tabela 4 e 6).  

           A idade de início da síndrome não diferiu entre os sujeitos com ou sem 

história familiar de SPI, tanto no grupo de pacientes com IRC (38,6 ±15,5 versus 

40,9 ± 17,1, p=0,776), quanto no grupo controle (28,6 ± 13,9 versus 41 ± 10,3, 

p=0,092).  
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Tabela 4. História familiar de síndrome das pernas inquietas (SPI) nos indivíduos 
com ou sem SPI nos grupos controle e naqueles com insuficiência renal crônica 
(IRC).  
 
Grupo   Síndrome das pernas inquietas        OR  p* 
     sem (n)      com (n)                (IC 95%) 
 
Controle   
      HF +              7/108 (6%)               7/13 (54%)      16,8       <0,001 
      HF -    101/108 (94%)   6/13  (46%)  (4,4  -  63,8) 
 
IRC  
      HF +    6/89 (7%)               9/21 (43%)      10,4       <0,001 
      HF -    83/89 (93%)    12/21 (57%)  (3,1; 34,4) 
____________________________________________________________________
____ 
 * Teste exato de Fisher; HF: história familiar de SPI; +: presença;  - : ausência. 
      
    
            A freqüência da SPI (Tabela 5) foi de 21,1% no grupo com IRC, sendo quase 

o dobro da estimada no grupo controle (p=0,038). O grupo dos pacientes foi 

heterogêneo quanto à freqüência dessa síndrome. Comparando os subgrupos de 

pacientes com IRC, dialítico e não-dialítico, com o do controle, a freqüência diferiu 

apenas entre os pacientes em tratamento dialítico (p=0,024). Somente um paciente 

com IRC passou a apresentar a SPI no pós-transplante renal. No grupo controle, a 

freqüência da síndrome foi homogênea entre os seus subgrupos familiais, 11,6%, e 

não-familiais, 10% (p=1,000). 

Tabela 5. Comparação da freqüência da síndrome das pernas inquietas (SPI) entre os 
grupos controle e os com insuficiência renal crônica (dialítico, não-dialítico e 
ambos). 
                      Controle                     Insuficiência renal crônica 
     dialítico não-dialitico ambos 
 
n  14/129   21/93*  4/30†  26§/123‡ 
  (10,9%)  (22,6%) (13,3%) (21,1%) 
 
* †‡Teste exato de Fisher (Insuficiência renal crônica versus grupo Controle); *p = 
0,024; †p=0,750; ‡p=0,038; §1 paciente iniciou SPI no pós-transplante renal.  
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             Entre os acometidos pela síndrome, poucos procuraram auxílio médico 

devido aos sintomas da SPI; apenas 30,8% no grupo com IRC, e 28,6% no grupo 

controle, não havendo diferença estatisticamente significativa entre os grupos.  

              Considerando-se os aspectos clínicos estudados, relativos à SPI (Tabela 6), 

apenas a forma de evolução e relato de fatores de atenuação dos sintomas diferiram 

de forma estatisticamente significativa entre os acometidos em ambos os grupos. 

             O tipo exacerbação/melhora predominou entre os acometidos do grupo dos 

pacientes, e a forma com remissão espontânea foi observada apenas no grupo 

controle. A evolução em degraus não foi encontrada em nenhum dos acometidos pela 

síndrome.  

            Os grupos não diferiram quanto ao relato de fatores de piora da SPI; os 

pacientes com IRC associaram como eventos que agravam os sintomas, a 

imobilização prolongada, o cansaço, a menstruação, o período pré-menstrual, a 

sessão de hemodiálise e o estresse, enquanto que os controles relacionaram como 

eventos que pioram os sintomas o estresse, o cansaço, a ingestão de polivitamínicos, 

o repouso prolongado, a gestação e o aumento do fluxo menstrual.  

             Apenas 3 sujeitos do grupo controle relataram fatores de atenuação da 

síndrome; os fatores associados ao alívio dos sintomas foram: “deambular”, banho 

quente, molhar as pernas e gravidez.  
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Figura 1 - Fatores de agravo dos sintomas da síndrome das pernas inquietas em 
pacientes com insuficiência renal crônica 
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Tabela 6. Comparação das características clínicas entre os acometidos pela síndrome 
das pernas inquietas (SPI) dos grupos controle com os de insuficiência renal crônica 
(IRC).    
 
Número 

Controle SPI + 
14 

IRC SPI +  
26  

  p 

 
Idade de início (anos)  

 
34,1 ± 13,1  

 
38,5 ± 15,0† 

 
 ns* 

 (14 – 60)  (16 - 64)   
    
História familiar de SPI 7/13 (53,8%)§ 9/21 (42,9%)‡   ns†† 
 
Sexo (Feminino) 

 
11 (14,1%)  

 
15 (22,7%)  

 
 ns†† 

    
Gravidade (escore) 18,36 ± 8,40 18,81 ± 9,62  ns*  
       Leve                                             
       Moderada                                    
       Grave 
       Muito grave  
  

3 (21,4%)                       
7 (50%) 
2 (14,3%) 
2 (14,3%) 

8 (30,8%) 
7 (26,95%) 
8 (30,8%) 
3 (11,5%) 

 ns†† 

Impacto nas AVD (escore)                 0,64 ± 1,37                 1,35 ± 1,41†  ns??       
       Nenhum                                       
       Leve 
       Moderado 
       Grande 
       Muito grande  

11 (78,7%)                
0 
1 (7,1%) 
1 (7,1%) 
1 (7,1%) 

13 (50%) 
 2 (7,7%) 
4 (15,4%) 
6 (23,1%) 
1 (3,8%) 

 ns†† 

 
Forma de evolução 

   
0,015† 

      Progressão lenta 5 (35,7%) 3 (11,5%)  
      Exacerbação/melhora  2 (14,3%) 14 (53,8%)**  
      Inalterada 5 (35,7%) 9 (34,7%)  
      Degrau 0 0  
      Melhora espontânea 
 
Menciona fatores de piora  
 
Menciona fatores de atenuação                              

2 (14,3%)‡‡ 

 
5(35,7%) 
 
3 (21,4%)              

0 
 
7 (26,9%) 
 
0                            
 
 

 
 
  ns†† 
 
0,037†† 

† Média ± desvio padrão; *Teste t-Student; ns: não significativo; ‡21 dos 26 
acometidos souberam responder; §13 dos 14 acometidos souberam responder; ††Teste 
exato de Fisher; AVD: Atividades da vida diária; + acometido; ?? Teste não-
paramétrico de Mann-Whitney; ** resíduo ajustado=2,44; ‡‡ resíduo ajustado=1,98. 
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Figura 2 - Fatores de agravo dos sintomas da síndrome das pernas inquietas referidos 
pelos acometidos do grupo controle 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Fatores de alívio dos sintomas da síndrome das pernas inquietas referidos 
pelos acometidos do grupo controle 

 
 

 

 

          Os pacientes com IRC, com ou sem a SPI, não apresentaram diferença 

estatisticamente significativa quanto aos valores de hemoglobina, hematócrito e 

níveis séricos de cálcio, fósforo e ferro (Tabela 7). Os pacientes do pós-transplante 

que não tinham análise laboratorial do ferro sérico não entraram na análise. 
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     Tabela 7. Exames laboratoriais dos pacientes com ou sem síndrome das pernas 
inquietas (SPI) 

 

                     Insuficiência renal crônica_____       

 Sem SPI Com SPI P 

Hemoglobina (g/dl) 11,5 ± 2,1 11,4 ± 1,6 ns* 

Hematócrito (%) 34,4 ± 6,3 34,6 ± 6,7 ns* 

Ferro sérico (µg/dl) 59,6 ± 30,3 61,1 ± 24,0  ns† 

Cálcio sérico (mg/dl) 9,3 ± 1,1 9,6 ± 1,0  ns† 

Fósforo sérico (mg/dl) 4,3 ± 2,0 4,0 ± 1,1  ns† 

* Teste t-Student; † Teste não-paramétrico de Mann-Whitney; ns: não significativo. 
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V. Discussão 

 

            Este estudo mostrou que a SPI tem uma maior freqüência (cerca de 2 vezes 

maior) entre os pacientes com IRC, quando os comparamos com o grupo controle. 

Estudos prévios mostraram prevalências que variavam de 1,5% (48) a 70% (53) da 

SPI entre indivíduos com IRC.  

A concepção atual da fisiopatologia da SPI é de uma disfunção do sistema 

dopaminérgico central, subcortical, e de uma diminuição do ferro no sistema nervoso 

central, o que parece ser independente do seu nível periférico (16-20). A importância 

da disfunção dopaminérgica na patogênese da SPI é apoiada por algumas evidências 

clínicas tais como: marcada melhora dos sintomas com o uso dos agonistas 

dopaminérgicos (15, 56-59), piora dos sintomas, ou sua precipitação, com o uso de 

drogas antidopaminérgicas (15, 60-62). A conexão função dopaminérgica e nível de 

ferro está bem estabelecida (63). O ferro é elemento fundamental na síntese da 

dopamina (64) e também participa na composição da proteína do receptor 

dopaminérgico D2. A estimulação desse receptor é muito provavelmente o 

responsável pelo efeito benéfico do tratamento dopaminérgico na SPI (65). 

Estudo experimental em ratos submetidos à uremia evidenciou redução da 

renovação do metabolismo dopaminérgico no estriato, no mesencéfalo e no 

hipotálamo (66). A partir desses dados, podemos supor que a condição de uremia 

possa facilitar a expressão da SPI nos pacientes com IRC, possivelmente envolvendo 

disfunção na neurotransmissão dopaminérgica. O fato de que a freqüência dessa 

síndrome aumenta com o agravamento da IRC, a constatação de piora ao se atingir o 
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seu estágio terminal, e da melhora dos sintomas com o transplante renal apontam 

para uma possível condição facilitadora da uremia na expressão dessa síndrome.  

O transplante renal leva o paciente de uma condição de falência da função 

renal para uma condição de retorno dessa função, se bem que na maioria dos casos 

essa função se mantém insuficiente. Vários são os relatos de melhora ou superação 

dos sintomas da SPI após o transplante renal (8, 14, 54, 67, 68). Na nossa amostra, 

entre os 32 pacientes submetidos ao transplante renal, seis afirmaram que a síndrome 

tivera início antes do transplante, e que com essa intervenção todos obtiveram 

melhora dos sintomas, cujo percentual variou de 40% a 100%. No entanto, não 

observamos relação da função renal no pós-transplante com o percentual de melhora 

da SPI. 

Entre aqueles pacientes entrevistados do subgrupo do pós-transplante renal, 

apenas um paciente relatou que o início da SPI ocorreu após o transplante renal. Esse 

paciente informou que a síndrome iniciou-se aos 60 anos de idade, e negou história 

familiar de SPI; porém fora doador de sangue durante 10 anos, com freqüência de 

duas vezes ao ano, tendo descontinuado as doações cerca de dois anos antes do início 

da IRC. Este fato é interessante porque alguns estudos mostraram que a SPI é comum 

entre os doadores de sangue (69-71).  

Na nossa amostra, 42,9% dos acometidos pela SPI do grupo de pacientes, e 

50% dos acometidos do grupo-controle relataram história familiar de SPI em parente 

de primeiro grau. A idade de início da síndrome não diferiu entre os sujeitos com ou 

sem história familiar de SPI em ambos os grupos, possivelmente devido ao pequeno 

tamanho das amostras. Porém, percebemos uma tendência a uma diferença 
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significativa no grupo controle. A condição de uremia possivelmente pode antecipar 

a expressão da síndrome nos pacientes com IRC, e sem história familiar de SPI.     

      Quanto às características clínicas da SPI, a forma de evolução diferiu entre os 

acometidos de ambos os grupos, predominando o tipo exacerbação/melhora no grupo 

de pacientes com IRC, provavelmente devido aos períodos de descompensação da 

doença renal. A forma com remissão espontânea foi observada apenas no grupo 

controle. 

        Foi pequeno o impacto causado pela SPI nas atividades de vida diária em ambos 

os grupos.  

       Relatos de fatores de piora ou de atenuação dos sintomas da SPI não foram 

freqüentes em ambos os grupos. 

       Interessante foi a evidência de condições ligadas ao ciclo menstrual e ao período 

gravídico-puerperal relatadas pelas entrevistadas como interferindo nos sintomas da 

SPI, sugerindo uma possível influência dos hormônios sexuais, cujas excreções 

seguem um padrão rítmico circadiano (72). Estudo prévio encontrou maior 

prevalência da SPI em mulheres do que em homens, e a paridade foi o principal fator 

na explicação da diferença na prevalência entre os sexos (73).   Encontramos uma 

mesma condição atuando como fator de alívio para uma paciente, e como fator 

agravante para outra, no caso da gestação.  
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VI. Conclusão 
 

    
       Concluímos que a freqüência da SPI em pacientes com IRC é maior que a 

observada na população geral, e aumenta com o progredir da IRC.  

       De modo geral, as características clínicas da SPI em pacientes com IRC se 

assemelham às do grupo controle, diferindo na forma de evolução clínica, que na 

população com IRC se comporta com períodos de exacerbação e de melhora, 

provavelmente devido ao alto potencial de instabilidade clínica a que estes pacientes 

estão sujeitos. 
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 APÊNDICE 1 
 
 
 
           TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
TÍTULO DO TRABALHO: SÍNDROME DAS PERNAS INQUIETAS EM 
PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO 
DIALÍTICO 
 
PESQUISADORA RESPONSÁVEL: HERCÍLIA ROSA XAVIER DE 
ALBUQUERQUE.  
FONE: 34538060 
 
LOCAL DO ESTUDO: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCO - AVENIDA PROF. MORAES REGO, S/N, 
CIDADE UNIVERSITÁRIA CEP: 50670-420. FONE: 34533675 
 
  A síndrome das pernas inquietas (SPI) é um conjunto de sintomas que se 
manifestam por desconforto nas pernas, aliviado pelo movimento. Os sintomas 
pioram ao entardecer ou à noite, prejudicando o paciente tanto no seu sono da noite 
quanto em suas atividades durante o dia, por ocasionar sonolência excessiva, 
cansaço, irritabilidade, diminuição da atenção e outras possíveis queixas. 
 Você responderá a um questionário com perguntas relacionadas à sua doença 
e aos exames laboratoriais de rotina, exames de sangue que você faz periodicamente, 
necessários ao acompanhamento do seu tratamento.  
 Sua participação respondendo às perguntas do questionário e submetendo-se 
ao exame físico depende apenas de sua vontade ou da vontade do seu representante 
legal, podendo inclusive desistir em qualquer momento da pesquisa. Os resultados 
desta pesquisa serão divulgados publicamente, mas sua identidade jamais será 
revelada. 
                                                  
Recife, 01 de Fevereiro de 2006. 
 
   Li e entendi as informações precedentes ao estudo, e minhas dúvidas foram 
respondidas satisfatoriamente. Concordo em participar do estudo. 
 
PESQUISADORA RESPONSÁVEL: HERCÍLIA ROSA XAVIER DE 
ALBUQUERQUE 
ASSINATURA:_______________________________________________________ 
DATA:______________________________________________________________ 
NOME DO ENTREVISTADO OU DE SEU REPRESENTANTE LEGAL: 
____________________________________________________________________ 
ASSINATURA:_______________________________________________________ 
DATA:______________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 
 

QUESTIONÁRIO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

INICIAIS DO NOME: ___________________________ REGISTRO:___________. 

TELEFONE: ________________________________________________________. 

DATA DE NASCIMENTO: ____ / ____ / ____IDADE: ___  SEXO: (    ) M   (    ) F 

 

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS 

1) O PACIENTE TEM OU JÁ TEVE SENSAÇÃO DE INCÔMODO OU 

DESCONFORTO NAS PERNAS/BRAÇOS, O QUE CAUSA GRANDE 

VONTADE DE MOVÊ-LAS? 

       (    ) SIM          (    ) NÃO 

2) ESSA SENSAÇÃO DE DESCONFORTO OCORRE OU PIORA DURANTE O 

REPOUSO? 

      (    ) SIM          (    ) NÃO 
 

3) ESSA SENSAÇÃO DE DESCONFORTO MELHORA OU PASSA COM A 

MOVIMENTAÇÃO DAS PERNAS? 

      (    ) SIM          (    ) NÃO 

 
4) ESSA SENSAÇÃO DE DESCONFORTO OCORRE OU PIORA AO 

ENTARDECER, OU À NOITE?  

      (    ) SIM          (    ) NÃO 

 

 JÁ PROCUROU MÉDICO DEVIDO A SPI ? (    ) SIM          (    ) NÃO 

    

  ESCALA DE GRAVIDADE DE SPI  

1) DE MODO GERAL, COMO VOCÊ GRADUARIA O DESCONFORTO DA SPI 

EM SUAS PERNAS /BRAÇOS? 
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(4) MUITO GRAVE       (3) GRAVE       (2) MODERADO       (1) LEVE       (0) 

NENHUM 

2) DE MODO GERAL, COMO VOCÊ GRADUARIA A NECESSIDADE DE 

MOVIMENTAR-SE DEVIDO AOS SINTOMAS DE SPI? 

(4) MUITO GRANDE     (3) GRANDE     (2) MODERADA     (1) LEVE     (0) 

NENHUMA 

 
3) DE MODO GERAL, COM O MOVIMENTO, QUANTO DE ALÍVIO DO 

DESCONFORTO EM SUAS PERNAS /BRAÇOS VOCÊ OBTÉM? 

(4) NENHUM (3) LEVE (2) MODERADO (1) COMPLETO OU QUASE (0) SEM 

SINTOMAS 

 
4) QUAL É A GRAVIDADE DO DISTÚRBIO DO SONO RELACIONADO A 

ESSES SINTOMAS DA SPI? 

(4) MUITO GRAVE     (3) GRAVE        (2) MODERADO         (1) LEVE        (0) 

NENHUM 

 
5) QUAL É A GRAVIDADE DO CANSAÇO OU SONOLÊNCIA DIURNA 

SECUNDÁRIOS AOS SINTOMAS DE SPI? 

(4) MUITO GRAVE        (3) GRAVE        (2) MODERADO       (1) LEVE       (0) 

NENHUM 

 
6) DE FORMA GERAL, QUAL É A GRAVIDADE DA SPI? 

(4) MUITO GRAVE       (3) GRAVE       (2) MODERADA      (1) LEVE       (0) 

NENHUMA 

 

7) COM QUE FREQÜÊNCIA VOCÊ APRESENTA OS SINTOMAS DA SPI? 

 (4) MUITO FREQÜENTE (6 OU 7 DIAS /SEMANA)   (3) FREQÜENTE (4 OU 5 

DIAS/SEMANA)  

 (2) ÀS VEZES (2 OU 3 DIAS /SEMANA)     (1) OCASIONAL (1 DIA /SEMANA)    

(0) NUNCA 
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8) QUANDO VOCÊ APRESENTA SINTOMAS DE SPI, QUAL É A 

GRAVIDADE MÉDIA? 

(4) MUITO GRAVE (8 HORAS OU MAIS /DIA) (3) GRAVE (3 A 8 HORAS 

/DIA) 

(2) MODERADA (1 A 3 HORAS /DIA) (1) LEVE (MENOS DE 1 HORA /DIA) 

(0) NENHUMA 

 
9) DE FORMA GERAL, QUAL É A GRAVIDADE DO IMPACTO DOS 

SINTOMAS DA SPI NA SUA CAPACIDADE DE EXERCER SUAS 

ATIVIDADES DIÁRIAS – POR EXEMPLO, NA SUA VIDA FAMILIAR, 

SOCIAL, DOMÉSTICA, DE TRABALHO, OU ESCOLAR, É SATISFATÓRIO? 

(4) MUITO GRANDE (3) GRANDE (2) MODERADO (1) LEVE (0) NENHUM 

 
10) QUAL É A GRAVIDADE DE SEU DISTÚRBIO DE HUMOR SECUNDÁRIO 

AOS SINTOMAS DA SPI – POR EXEMPLO, SENTIR-SE IRRITADO, COM 

RAIVA, TRISTE, DEPRIMIDO, ANSIOSO? 

(4) MUITO GRAVE (3) GRAVE       (2) MODERADO       (1) LEVE        (0) 

NENHUM 

 

IDADE DE INÍCIO DA SPI, EM ANOS:  

  
FORMA DE EVOLUÇÃO DA SPI 

(   ) PROGRESSÃO LENTA    (   ) PROGRESSÀO EM DEGRAUS     (    ) 

PERÍODOS DE EXACERBAÇÀO E MELHORA   (   ) INALTERADA( 

)OUTROS:__________ 

 

EVENTOS DESENCADEANTES ESPECÍFICOS, AGRAVANTES OU 

ATENUANTES? (    ) SIM     (    ) NÃO.  QUAIS ?  

 

ANTECEDENTES PESSOAIS 

DIAGNÓSTICO PRÉVIO DE: 

OUTRAS CONDIÇÕES MÓRBIDAS: 

OBSERVAÇÃO: 
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ANTECEDENTES FAMILIARES DE SÍNDROME DE PERNAS INQUIETAS 

(INDICAR GRAU DE PARENTESCO): 

 

 

HÁBITOS 

INGESTA DIÁRIA DE CAFÉ: (  ) NÃO  (  ) SIM (XÍCARA/DIA): 

INGESTÃO FREQÜENTE DE BEBIDA ALCOÓLICA: (  ) NÃO        (  ) SIM   

TABAGISMO: (  ) NÃO    (  ) SIM (CIGARROS/DIA):                       

 

MEDICAÇÕES EM USO (MENCIONAR FREQÜÊNCIA) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOENÇA RENAL 

IDADE DE INÍCIO DOS SINTOMAS (ANOS):                       

TEMPO DE EVOLUÇÃO (MESES):  

FUNÇÃO RENAL: “CLEARANCE” DE CREATININA E GRAU DA IRC: 

 
 
TIPO DE TRATAMENTO (DATAR INÍCIO, TEMPO EM MESES) 
 
 (   ) CONSERVADOR 
 
 (   ) DIALÍTICO           
 
           (    ) HD      
 
            (    ) DP 
        
            (    ) AMBOS 
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(    ) TRANSPLANTE                
                           
                  SPI   (   ) NÃO 
                            (   ) SIM,  ANTES. (   ) MELHOROU; QUANDO  
 
                                                            (   ) PIOROU; QUANDO  
                                         
                                                            (   ) INALTERADO            
                     
                                            APÓS. QUANDO?  
              
 

 

EXAMES COMPLEMENTARES 

HEMATÓCRITO: 

HEMOGLOBINA: 

CÁLCIO: 

FÓSFORO: 

FERRO: 
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ANEXO 1 
 
 Critérios para diagnóstico da SPI estabelecidos pelo grupo internacional de 
estudo da SPI 
 

Características essenciais : 
 
 Necessidade incontrolável de mover as pernas associada a sensações 
desconfortáveis e desagradáveis (às vezes, a necessidade imperiosa de movê- las 
acha-se presente sem a sensação de desconforto, e outras vezes os braços  ou outras 
partes do corpo se movimentam junto com as pernas ). 
 A necessidade incontrolável dos movimentos ou as sensações desagradáveis 
começam ou pioram nos períodos de descanso ou inatividade, quando se está deitado 
ou sentado. 
 A necessidade imperiosa dos movimentos ou as sensações desagradáveis são 
em parte ou totalmente aliviadas pelo movimento, como sejam, caminhar ou 
espreguiçar-se, pelo menos durante a continuação da atividade. 
 A necessidade imperiosa dos movimentos ou as sensações desagradáveis 
piora ao entardecer ou à noite (quando os sintomas são muito graves, a piora à noite 
pode não ser notada, mas deve ser um estado de atividade precedente). 
 

Características não essenciais porém comuns : 
 
 História familiar: a prevalência da SPI entre os parentes de primeiro grau em 
pacientes com SPI é 3 a 5 vezes maior do que em pacientes sem SPI. 
 Existe resposta a tratamento dopaminérgico. 
 O paciente experimenta movimentos periódicos das pernas durante o sono ou 
durante a vigília. 
 Curso clínico natural: A SPI começa em qualquer idade, porém pacientes 
mais graves encontram-se em idade mais avançada - A condição é geralmente mais 
progressiva, porém pode ocorrer em curso estático ou de remissão. 
 Há distúrbio do sono. 
 Avaliação médica / exame físico: Nenhuma anormalidade na forma primária, 
porém na secundária, podem estar presentes sinais de neuropatia periférica ou 
radiculopatia. O nível de ferro deve ser avaliado porque os estoques de ferro 
diminuídos são fatores de risco potencial significativo que pode ser tratado.   
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ANEXO 2 
 
 Clearance de creatinina (Fórmula de Cockroft – Gault) 
 
 
                     
Clearance de creatinina =      (140 - idade) X peso     
 72 
 
 
 
 
Observação: se paciente for do sexo feminino, multiplicar o valor obtido do 
Clearance de creatinina por 0,85.    
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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