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RESUMO

Introdução: A estimulação cerebral profunda (DBS – Deep Brain Stimulation) vem sendo empregada desde a década de 80 no
tratamento de doenças motoras. Recentemente, suas aplicações em transtornos neuropsiquiátricos têm sido estudadas. Objetivos:
Analisar a literatura recente quanto à aplicação de DBS no manejo de desordens psiquiátricas, tais como depressão maior, transtorno
obsessivo compulsivo (TOC), depressão maior (DM), transtorno bipolar de humor (TBH) e síndrome de Tourette (ST). Metodologia:
Buscou-se nos bancos de dados Scielo, Medline e PubMed os descritores “Deep Brain Stimulation”, “Depression”, “Obsessivecompulsive disorder”, “Bipolar Disorder” e “Neuromodulation”. Foram considerados trabalhos de estudos de série de casos, coorte,
revisão sistemática e de metanálise publicados entre os anos de 1999 a 2019. Resultados: Foi realizada uma revisão de parte da
literatura, levantando 43 artigos, dos quais 29 foram utilizados para a redação desse trabalho, somado a 3 capítulos de livro para uma
breve descrição da técnica de DBS. Discussão: As normas para tratamento cirúrgico em doenças psiquiátricas, inclusive por DBS,
são: doença primária, sintomas severos ou incapacitantes e refratariedade às demais formas de tratamento disponíveis. Trabalhos
envolvendo pequenos ensaios clínicos randomizados apontam que DBS pode reduzir os sintomas do TOC, havendo melhora
significativa na qualidade de vida a longo prazo, bem como redução de sintomas depressivos. Na DM, resultados satisfatórios foram
obtidos em diferentes trabalhos. Ao analisar a resposta de pacientes submetidos ao DBS ao longo de 8 anos, houve efeito antidepressivo
sustentado durante o seguimento. Em relação ao TBH, existem poucos trabalhos disponíveis com o uso do DBS. Em um estudo
prospectivo de 2 anos, 7 pacientes com TBH foram submetidos a DBS e apresentaram relativa melhora dos sintomas depressivos.
Nenhum deles apresentou episódios de mania ou hipomania. Na ST, observou-se melhora clínica utilizando o núcleo centromedial
do tálamo e o globo pálido medial como alvos. Não foi encontrada uma padronização entre as desordens psiquiátricas tratadas por
DBS e os diferentes alvos estereotáxicos. Conclusões: A introdução de DBS como alternativa terapêutica para distúrbios psiquiátricos
ainda é relativamente recente na literatura médica, sendo necessária a realização de mais trabalhos para concluir sua real eficácia.
Entretanto, os resultados revisados parecem promissores.
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ABSTRACT

Introduction: Deep Brain Stimulation (DBS) has been used since the 1980s in the treatment of motor diseases. Recently, its applications
in neuropsychiatric disorders have been studied. Objectives: To analyze the recent literature regarding the application of DBS in
the management of psychiatric disorders, such as major depression, obsessive compulsive disorder (OCD), major depression (MD),
bipolar disorder (BD) and Tourette’s syndrome (TS). Methodology: Scielo, Medline and PubMed databases were searched using as
keywords “Deep Brain Stimulation”, “Depression”, “Obsessive-compulsive disorder”, “Bipolar Disorder” and “Neuromodulation”. We
considered papers of case series, cohort, systematic review and meta-analysis published between 1999 and 2019. Results: A review of
part of the literature was carried out, gathering 43 articles, of which 29 were used for the writing of this paper, added to 3 book chapters
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for a brief description of the DBS technique. Discussion: The norms for surgical treatment in psychiatric illnesses, including by DBS,
are: primary disease, severe or disabling symptoms and refractoriness to other forms of treatment available. Studies involving small
randomized clinical trials show that DBS can reduce the symptoms of OCD, with a significant improvement in long-term quality
of life, as well as reduction in depressive symptoms. In MD, satisfactory results were obtained in different studies. When analyzing
the response of patients undergoing DBS over 8 years, there was a sustained antidepressant effect during follow-up. Regarding BD,
there are few studies available using DBS. In a 2-year prospective study, 7 patients with BD underwent DBS, which showed a relative
improvement in depressive symptoms. None of them had episodes of mania or hypomania. In TS, clinical improvement was observed
using the centromedial nucleus of the thalamus and the medial pale globe as targets. No standardization was found between the
psychiatric disorders treated by DBS and the different stereotactic targets. Conclusions: The introduction of DBS as a therapeutic
alternative for psychiatric disorders is still relatively recent in the medical literature, and further work is needed to conclude its real
effectiveness. However, the revised results look promising.
Keywords: Deep Cerebral Stimulation; Neuromodulation; Psychiatric Disorders; Obsessive-compulsive disorder; Major Depression;
Bipolar disorder; Tourette’s syndrome

INTRODUÇÂO

A Neurocirurgia das desordens psiquiátricas (NDP) é um dos
capítulos mais polêmicos na história da medicina moderna.
Surgiu em uma época em que o único tratamento disponível
para desordens neuropsiquiátricas era a institucionalização,
visto que os psicofármacos surgiriam anos mais tarde. Na
década de 1930, John Fulton observou como áreas especificas
do córtex cerebral modulavam o comportamento. Em 1935,
junto a Carlyle Jacobsen, reportou que a remoção dos lobos
frontais reduziu dramaticamente o comportamento de
ansiedade e frustração em chimpanzés. Tal feito inspirou o
neurologista António Egas Moniz a promover o tratamento
cirúrgico para ansiedade em humanos. Moniz é considerado
um dos fundadores da neurocirurgia das desordens
psiquiátricas, desenvolvendo a leucotomia, conhecida também
como lobotomia frontal. Com auxílio do neurocirurgião
Almeida Lima, o procedimento foi realizado pela primeira vez
em humanos, destruindo as fibras dos tratos frontais através
da injeção de solução alcoólica 1-3.
Em 1936, o psiquiatra americano Walter Jackson Freeman II
iniciou o programa de lobotomia pré-frontal na Universidade

George Washington, junto ao neurocirurgião James W. Watts.
A cirurgia foi simplificada por Freeman em 1946, quando
introduziu a leucotomia transorbital, na qual inseria um
picador de gelo através do teto da órbita, a fim de cortar os
tratos pré-frontais. Mais de 50 mil lobotomias foram realizadas
apenas nos Estados Unidos, entre os anos de 1945 a 1955 1-3.
Os maus resultados decorrentes de complicações, tais
como sequelas cognitivas e de personalidade devastadoras,
hemorragias e infecções, procedimentos não realizados por
neurocirurgiões e o surgimento de psicofármacos eficazes,
tal como a clorpromazina, deu inicio a sua impopularidade.
Em 1974, o congresso americano considerou banir a NDP,
entretanto, sua investigação proveu evidências suficientes
quanto à eficácia dos procedimentos modernos, como a
cingulotomia e a capsulotomia anterior 1-3.
Atualmente, com as novas tecnologias, tal como a estimulação
cerebral profunda (DBS), observamos a transformação
da estigmatizada NDP do passado, evoluindo para a
Neuromodulação de Transtornos Psiquiátricos no presente 1-3.
DBS é usado desde a década de 80 no manejo de doenças
motoras. É aprovada pela Food and Drug Admnistration (FDA)
para o tratamento de Doença de Parkinson, tremor essencial,
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distonia e transtorno obsessivo compulsivo 4,5. Recentemente,
há um crescente número de estudos considerando a sua
aplicação em doenças psiquiátricas, particularmente em casos
de falha terapêutica.

Dentre os artigos levantados, 29 foram utilizados, aqueles
considerados mais relevantes pelos autores, além de três
capítulos de livros. Cinco artigos tratavam do histórico da
cirurgia psiquiátrica, três capítulos abordavam a técnica
cirúrgica e funcionamento do DBS, oito artigos sobre a
aplicação de DBS no TOC, dez na DM, três no TBH e oito na
ST.

OBJETIVOS
Este artigo tem como objetivo revisar a literatura recente quanto
à aplicação de DBS no manejo de desordens psiquiátricas, tais
como transtorno obsessivo compulsivo (TOC), depressão
maior (DM), transtorno bipolar de humor (TBH) e síndrome
de Tourette (ST), verificando a sua viabilidade e aplicabilidade
no manejo destas doenças.

METODOLOGIA

Buscou-se nos bancos de dados Scielo, Medline, PubMed
e DynaMed os descritores “Deep Brain Stimulation”,
“Obsessive-compulsive disorder”, “Depression”, “Bipolar
disorder”, “Tourette Syndrome” e “neuromodulation”. Foram
considerados trabalhos de estudos de série de casos, coorte,
revisão sistemática e de metanálise publicados entre os anos
de 1999 a 2019.

RESULTADOS

Foi realizada uma revisão de parte da literatura, levantando 46
artigos, dos quais 14 foram descartados por não se encaixarem
nos critérios da pesquisa, tratavam-se de artigos anteriores ao
intervalo de tempo pesquisado, descrição de casos ou artigos
que abordavam os mesmos estudos incluídos em trabalhos
prévios.

DISCUSSÃO
As normas para tratamento cirúrgico em doenças psiquiátricas,
inclusive por DBS, são: doença primária, sintomas severos ou
incapacitantes, refratariedade às demais formas de tratamento
disponíveis, idade superior a 18 anos e duração da doença
superior a 5 anos.
Transtorno Obsessivo Compulsivo
O TOC afeta cerca de 2 a 3% da população, é caracterizado por
obsessões (pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e
persistentes, intrusivos e indesejados que causam ansiedade
e sofrimento) e compulsões (comportamentos repetitivos ou
atos mentais na tentativa de neutralizá-los). Seu tratamento
é promovido através da terapia cognitivo-comportamental
(TCC) e de inibidores seletivos da receptação de serotonina
(ISRS), entretanto, em média 10% dos pacientes se mostram
refratários a tais modalidades 6.
Uma das hipóteses de sua fisiopatologia é a hiperatividade do
circuito córtico-estriado-pálido-tálamo-cortical que conecta
o córtex orbitofrontal ao núcleo dorsomedial do tálamo.
Acredita-se que a neuromodulação pode atuar normalizando
sua atividade 7-10.
DBS tem sido estudada no tratamento de TOC desde o
primeiro caso relatado na literatura, em 1999 11. Trabalhos
envolvendo pequenos ensaios clínicos randomizados apontam
que esta modalidade cirúrgica pode reduzir seus sintomas.
Uma metanálise de 31 estudos, envolvendo 116 pacientes
estimou uma melhora média de 45,1% nos sintomas, de
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acordo com a Escala Obsessivo-Compulsiva de Yale-Brown
(Y-BOCS) em uma taxa de resposta de 60%. Como preditor de
sucesso observou-se idade mais avançada no desenvolvimento
do TOC, além de obsessões e compulsões de caráter religioso
ou sexual 12.
Em relação à qualidade de vida, houve significância estatística
na melhora dos campos de qualidade física, psicológica e social
13
.
Em uma revisão sistemática envolvendo 109 pacientes de 25

séries de casos e estudos randomizados observou-se a resposta
de acordo com o alvo utilizado. Observa-se que 100% dos
pacientes apresentaram resposta (melhora de ≥35% na escala
Y-BOCS) quando o alvo foi o pedúnculo talâmico inferior
(conjunto de fibras que conectam o sistema talâmico não
específico e o córtex pré-frontal), seguido por 75% quando
estimulado o braço anterior da cápsula interna; 57,1%
apresentaram resposta ao estimular o núcleo subtalâmico; 50%
o globo pálido medial; e 45,5% o núcleo accumbens (Tabela 1)
14
.
8

Tabela 1. Resposta a aplicação de DBS conforme o alvo escolhido.
Alvo

Referência

Pedúnculo

Jimenez, 2009
Jimenez, 2013

talâmico
inferior

Média

Gabriels, 2003
Anderson &
anterior da Ahmed, 2003
Nuttin, 2003
capsula
´
Abelson, 2005
interna
Servello, 2009
Média
Mallet, 2002
Fontaine, 2004
Mallet, 2008
Núcleo
Chabardès,
subtalâmico
2012
Barcia, 2013
Média
Greenberg,
2006
Globo
Greenberg,
pálido
2010
Goodman, 2010
medial
Tsai, 2012
Média
Aouizerate,
2004
Plewnia, 2008
Denys, 2010
Franzini, 2010
Núcleo
Huff, 2010
accumbens
Roh, 2012
Barcia, 2013
Corveleyn,
2013
Média
Braço

Resposta/
Redução
Acompanhamento
pacientes*
no Y-BOCS
5/5
12 meses
44 – 58,3%
6/6
36 meses
82,5%
100%
2/3

33 meses

35,5%

1/1

3 meses

79,4%

3/6
2/4
2/4

31 meses
23 meses
51 meses

2/2
1/1
7/16

6 meses
6 meses
3 meses

17,6-72%
0-73,3%
8,7-60,5%
75%
82.7%
96,2%
37,8%

2/4

6 meses

53,4%

2/2

3 meses

42,5%
57,1%

4/8

36 meses

35,5%

16/26

36 meses

38,5%

4/6
2/4

12 meses
15 meses

91,3%
53,4%

50%

1/1

15 meses

52%

0/1
9/16
1/2
1/10
4/4
2/2

24 meses
8 meses
24 meses
12 meses
24 meses
3 meses

21,9%
46%
38,2%
21,1%
45,7-79,5%
43,9%

1/1

22 meses

63,9%
45,5%

*Considera-se
como
resposta
uma
melhora
no mínimo
35% Adaptado
na escala
Y- et al. 14.
*Considera-se
como resposta
uma melhora
de no
mínimo
35% nade
escala
Y-BOCS. Fonte:
de Kohl
BOCS.
Fonte: Adaptado de Kohl et al. 14.
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O implante de DBS para TOC é contraindicado em pacientes
abaixo de 18 anos, coeficiente de inteligência inferior a 80,
doenças associadas descompensadas, gravidez, marca-passos
ou desfibriladores cardíacos, transtorno de personalidade
antissocial, abuso de álcool ou outras drogas nos últimos 6
meses e psicose aguda 15.
Depressão Maior
Quanto à DM, a maioria dos episódios é tratada com sucesso
através da psicoterapia e terapia medicamentosa. Entretanto,
cerca de 30% se mostram refratários a essas modalidades
terapêuticas 16. A ECT apresenta-se como uma solução efetiva
no tratamento agudo, porém, com o passar do tempo e
repetitivas sessões, perdem progressivamente a eficácia 17, 18.
Nestes casos, DBS torna-se uma alternativa plausível.
A grande dificuldade da aplicação de DBS na DM está na
natureza múltipla de regiões cerebrais envolvidas na doença,
não havendo um ponto específico no cérebro que resulte
na DM 19. Alguns dos alvos que foram propostos para a
aplicação de DBS são: braço anterior da cápsula interna,
porção subcalosa do giro do cíngulo, núcleo accumbens, feixe
prosencefálico medial, habênula lateral e pedúnculo talâmico
inferior 20.
Resultados satisfatórios foram obtidos ao analisar a resposta
de pacientes submetidos a DBS ao longo de 8 anos, tomando
como alvo a região subcalosa do giro do cíngulo. Observouse um efeito antidepressivo sustentado durante o seguimento.
Destaca-se ainda o fato de não terem sido documentados
efeitos adversos atribuídos ao DBS 21.
Outros trabalhos também apresentaram resultados favoráveis,
como o de Kennedy et al., no qual a implantação de eletrodos
no cíngulo subcaloso permitiu uma resposta a longo prazo
no primeiro, segundo e terceiro ano de 62,5, 46,2 e 75%,
respectivamente 22.
Uma revisão sistemática com metanálise, escrita por Kisely et
al. levantou dados de 9 trabalhos, totalizando 190 pacientes,
cujos alvos foram o cíngulo subcaloso, cápsula anterior ventral/
estriado ventral e feixe prosencefálico medial encontrando

significância estatística no tratamento, porém acompanhado
de severos efeitos adversos 23.
Entretanto, os ensaios clínicos de Dougherty et al., que usaram
como alvo a cápsula anterior ventral/estriado ventral, e de
Holtzheimer et al., tomando como alvo o cíngulo subcaloso,
não demonstraram significância estáticas quando comparado
com o grupo placebo 24, 25.
Transtorno Bipolar de Humor
Poucas informações estão disponíveis quanto ao uso de DBS
no TBH, o que impossibilita qualquer conclusão quanto à sua
eficácia no distúrbio 26. Uma revisão de 6 estudos envolvendo
12 pacientes observou melhora nos sintomas depressivos
semelhante à melhora que ocorreu em pacientes com depressão
unipolar. Destacou-se ainda que em apenas um dos pacientes,
ocorreu um episódio de hipomania, sendo cessado ao desligar
o gerador 27. Em outro trabalho com 17 pacientes, dos quais 10
com DM e 7 com TBH, foram implantados eletrodos bilaterais
na região subcalosa do giro do cíngulo. Utilizou-se as escalas
Hamilton Depression Rating Scale (HDRS), Beck Depression
Inventory II (BDI-II) e Global Assessment of Functioning
(GAF). Foram observadas remissão em 58% da amostra e
resposta em 92% após 2 anos de estimulação crônica, sendo
similar entre os grupos de DM e de TBH. Nenhum paciente
apresentou episódios de mania ou hipomania. Os critérios de
inclusão para indicação de DBS foram episódio depressivo
maior de no mínimo 12 meses de duração, falha terapêutica
em pelo menos quatro drogas e falha, intolerância ou
impossibilidade de aplicação de eletroconvulsoterapia (ECT)
28
.
Síndrome de Tourette
A ST é uma doença caracterizada por tiques motores e vocais
abruptos, simples ou com uma combinação de movimentos
involuntários, que surgem antes dos 20 anos. Desenvolvese tipicamente na infância, chegando ao pico de severidade
na adolescência, com relativa melhora na idade adulta. É
comum ser associada a comorbidades psiquiátricas, tais como
transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TOC, DM,
transtornos de personalidade, agressividade e transtornos do
espectro autista 29-31.
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DBS pode ser uma boa indicação para casos de ST severos,
refratários ao tratamento medicamentoso e com limitações
significativas na qualidade de vida dos pacientes. É importante
destacar que tal procedimento não é recomendado para
crianças, uma vez que os sintomas tendem a amenizar na vida
adulta 32.
Em uma revisão sistemática de 25 estudos envolvendo 69
pacientes, obteve-se melhora nos tiques em 93,7% dos casos
(65 pacientes). Os alvos mais frequentemente estimulados
foram: núcleo centromediano do tálamo e globo pálido
medial. Entretanto, a heterogeneidade clínica dos casos
mostra-se como importante fator limitante 33.
As perspectivas da neuromodulação
Por mais que o uso de DBS tenha demonstrado eficácia no
tratamento das doenças supracitadas, seu sucesso em estudos
de maior escala foi questionável. Isso pode se dar pelo fato
de não estar completamente elucidado quais alvos seriam os
mais adequados 3. Outra possível explicação para a falta de
comprovação de bons resultados vem da própria metodologia
dos trabalhos 4. A maioria dos estudos apresentados são séries
de casos, representando um problema em termos de evidência
científica. Deste modo, o uso de DBS pode ser uma solução
viável para o problema. Proposto por Meneses et al., o uso da
técnica possibilita a realização de estudos randomizados duplo
cego, usando o próprio paciente como grupo controle, uma
vez que nem o paciente nem seu médico saberiam quando o
marca-passo estaria ligado. Ainda como vantagem, destaca-se
a reversibilidade da técnica, podendo tornar tal modalidade
de intervenção cirúrgica mais aceitável na comunidade leiga
e médica 34.
Vale ressaltar que a aplicação de DBS para doenças psiquiátricas
deve respeitar as lições aprendidas com os erros do passado.
Tal prática deve ser aplicada por uma equipe multidisciplinar,
individualizando a abordagem para cada paciente tanto na
escolha da modalidade de tratamento quanto em relação à
escolha dos alvos a utilizar 3.

CONCLUSÃO
A história da NDP é muito conhecida na literatura médica,
tendo ficado estigmatizada ao longo do tempo. Com a
introdução da estereotaxia, diversos alvos passaram a
ser utilizados para realização de lesões terapêuticas. As
técnicas de neuromodulação surgiram como alternativas na
refratariedade do tratamento de transtornos psiquiátricos
graves. A aplicação de DBS ainda é relativamente recente
na literatura médica, sendo necessários mais trabalhos para
definir sua real eficácia. Entretanto, os resultados iniciais
parecem muito promissores.
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