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Introducao: A análise de características fenotípicas pode ser útil no estudo de valores preditivos visando resultados clínicos mais
promissores e individualizados. Por isso, a identificação de padrões corticais pode auxiliar no processo de tomada de decisão dos
profissionais de saúde em relação ao tratamento em pacientes com doença de Parkinson (PDP).

Objetivos: Identificar, através de uma análise sistemática, os biomarcadores corticais observados através de métodos
eletroencefalográficos quantitativos para pacientes com DP.

Método: O número de registro desta revisão foi Prospero: CRD42018085660. As buscas foram realizadas nas bases de dados
MEDLINE, LILACS, CINAHL, Web of Science e CENTRAL, considerando publicações até junho/2018. Foram utilizados os
descritores:""eletroencefalografia"" e""doença de Parkinson"" e o operador booleano""AND"". Os estudos incluídos seguiram os
seguintes critérios: avaliação de alterações corticais utilizando EEG quantitativo; apresentação de dados de um grupo comparativo; de
qualquer idioma, sem limite de tempo e publicação. Foram excluídos: estudos de revisão; pacientes submetidos à deep brain stimulation;
avaliação de EEG quantitativo em modelos animais; identificação de desfechos não motores ou avaliação de pacientes com outras
patologias associadas. Os estudos incluídos foram avaliados e a qualidade metodológica foi examinada usando o Handbook da Cochrane
e o software Revman 5.6. As informações sobre a análise de EEG foram extraídas.

Resultados: De 309 estudos identificados, 15 (14 transversais/um crossover) foram incluídos, publicados entre 1995-2017, com 232
PDP (grau leve/moderado) e 205 controles. Todos os estudos apresentaram risco alto/incerto de viés para pelo menos dois itens. Os
estudos divergiram quanto a protocolos de aquisição e análise de sinal (número de eletrodos: entre 2-129 canais; método de análise:
potencial relacionado ao evento/potencial evocado somatossensorial/poder espectral–PE). Seis estudos avaliaram EEG em repouso, oito
em atividades de membros superiores e um de equilíbrio. Notou-se um aumento do PE de ondas mais lentas e diminuição do PE das
ondas mais rápidas, principalmente em regiões frontais.

Conclusão: Ainda não é possível identificar um biomarcador eletroencefalográfico para PDP, pois os estudos apresentaram risco de viés
alto ou incerto, além de métodos de avaliação heterogêneos. Entretanto, as presentes evidências sugerem que os pacientes apresentam
uma lentificação das oscilações corticais, principalmente em regiões frontais."
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