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EDITORIAL 
 

Esta é a primeira edição do Jornal Eletrônico de Atualizações em Neurologia, abordando 
o que de melhor foi publicado na literatura neurológica nos meses de julho e agosto. Em 1 mês 
de atividade, tivemos mais de 1300 acessos, e estes números para um blog de público 
extremamente específico são muito positivos. Dentre os artigos revisados, eu gostaria de 
recomendar 3: (1) Fisiopatologia da Migrânea Crônica e Mecanismo de Ação de Profiláticos 
(Headache. 2011 Jul;51 Suppl 2:84-92), uma ótima revisão sobre mecanismos da migrânea 
crônica e como os profiláticos agem, (2) Abordagem baseada em evidências do uso 
diagnóstico adequado da eletroencefalografia na suspeita de crises epilépticas (Epilepsy & 
Behavior 2011; 21: 219-22), um artigo que discute a utilidade do EEG na prática clínica e (3) 
Congelamento da Marcha: Caminhando por um misterioso fenômeno clínico (Lancet Neurol 
2011;10(8):734-44), uma fantástica revisão sobre freezing nas síndromes parkinsonianas. 
 

Espero que apreciem. A propósito, a edição de setembro já está sendo confeccionada e 
promete mais novidades. 
 

Equipe JEAN 
 

 
ATUALIZAÇÕES EM DISTÚRBIOS DO SONO 

 
Valores normativos de parâmetros polissonográficos na infância e adolescência: os 
parâmetros quantitativos do sono 
(“Normative values of polysomnographic parameters in childhood and adolescence: 
quantitative sleep parameters”) 
Scholle S, Beyer U, Bernhard M, Eichholz S, Erler T, Graness P, Goldmann-Schnalke B, Heisch 
K, Kirchhoff F, Klementz K, Koch G, Kramer A, Schmidtlein C, Schneider B, Walther B, Wiater A, 
Scholle HC 
Sleep Med. 2011 Jun;12(6):542-9. Epub 2011 May 20 
 
Abstract: OBJETIVO: Fornecer valores normativos para a macroarquitetura do sono de crianças 
saudáveis com idades entre 1-18 anos usando os critérios da AASM, avaliando os efeitos do 
gênero, idade e estágio puberal. MÉTODOS: Polissonografia de noite inteira realizada em 209 
crianças alemãs saudáveis no horário de sono habitual em 16 laboratórios de sono. 
RESULTADOS: Valores normais da macroestrutura do sono são idade-dependentes (p <0,05). 
Aumentam com a idade: índice de despertares, a latência para o sono REM(RL), eficiência do 
sono (SE) (tempo total de sono (TST) / periodo de sono (SPT)) e SE (TST / tempo na cama), 
estágio N2, duração média do ciclo do sono , número de trocas de estágio de sono. Diminuem 
com a idade: TST, SPT, tempo acordado após início do sono (WASO), estágio N3, estágio REM, 
tempo de movimento (MT), número de ciclos de sono. Os parâmetros de sono a seguir mostram 
uma dependência do desenvolvimento (estágios de Tanner), bem como da idade correspondente 
(p <0,05): TST, SPT, o índice de despertar, latência para o sono REM, N2, N3, MT, número de 
ciclos de sono, a média de duração do ciclo do sono. Não foram encontradas dependências de 
gênero. CONCLUSÃO: Este estudo, considerando-se as regras AASM, mostra o 
desenvolvimento do sono em crianças normais com idades entre 1-18. São discutidos critérios 
de seleção dos sujeitos e outros fatores que influenciam o sono, bem como modificações nas 



diretrizes da AASM, incluindo marcação dos despertares em N2 e MT, como medida da 
fragmentação do sono. 
Comentário: Desde a publicação do manual da AASM para marcação do sono e eventos 
associados em 2007, há muita discussão na literatura sobre quais seriam os valores normais 
para interpretação do exame de polissonografia. Na faixa étaria de crianças e adolescents, a 
literature ainda é muito escassa e esse estudo  vem colaborar para sistematizar o conhecimento 
nessa área. Por ser um estudo realizado em um único país, efeitos da etnia devem ser 
considerados. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21601520 
 
 
Alterações nas respostas à dor em pacientes com síndrome das pernas inquietas tratados 
e não tratados: associações com distúrbios do sono 
(“Alterations in pain responses in treated and untreated patients with restless legs 
syndrome: associations with sleep disruption”) 
Edwards RR, Quartana PJ, Allen RP, Greenbaum S, Earley CJ, Smith MT 
Sleep Med. 2011 Jun;12(6):603-9 
 
Abstract: OBJETIVO: Há um interesse recente na caracterização de possíveis anormalidades 
no processamento da dor em pacientes com transtornos do sono como na Síndrome das Pernas 
Inquietas (SPI). O objetivo deste estudo foi avaliar as respostas psíquicas e físicas a estímulos 
nocivos tipo calor e pressão em pacientes com SPI tratados e não tratados, e compará-los com 
controles pareados. MÉTODOS: Este estudo é uma comparação transversal entre  grupos de 
pacientes com SPI e controles. Um total de 31 pacientes (15 tratados, 16 não tratados) com 
diagnóstico confirmado de SPI foram comparados com 18 controles sem história de SPI ou 
transtornos do sono relacionados. RESULTADOS: Pacientes com SPI (tanto os tratados, quanto 
os não tratados) demonstraram limiares de dor reduzidos e relataram mais dor em relação aos 
controles. Além disso, os pacientes com SPI demonstraram aumento da somação temporal à dor 
pelo calor (p <0,05), o que pode refletir facilitação da transmissão aberrante da dor no sistema 
nervoso central desses pacientes. Os pacientes com SPI (tratados ou não) relataram sono mais 
fragmentado em relação aos controles e análises de mediação sugeriram que o limiar reduzido à 
dor em pacientes com SPI podem ser atribuidos à interrupção do sono. No entanto, o efeito da 
SPI na magnitude da somação temporal de dor pelo calor foi independente da fragmentação do 
sono. CONCLUSÃO: Estes achados sugerem que o processamento central da modulação da dor 
pode estar alterado nos pacientes com SPI, possivelmente em parte como conseqüência da 
interrupção do sono. Esses pacientes, mesmo aqueles cujos sintomas são gerenciados 
farmacologicamente, podem estar sob risco para o desenvolvimento ou manutenção de dor 
persistente a longo prazo. Novos estudos em populações maiores poderiam ajudar a melhorar as 
perspectivas de tratamento da dor em pacientes com síndrome das pernas inquietas. 
Comentário: O processamento central da dor é motivo de grande interesse em várias áreas da 
prática neurológica, a importância dos transtornos do sono nesse âmbito tem crescido, podendo 
levar a alguma ajuda no manejo desses pacientes. Especificamente no caso da SPI, a 
fisiopatologia ainda não está completamente elucidada apesar das evidências apontarem para a 
importância dos sistemas dopaminérgico e opioidérgico. Há dúvida se esta predisposição à dor é 
consequência da fragmentação do sono causado pelos movimentos periódicos ou se existe um 
substrato estrutural comum a ambas. Nesse contexto, o presente estudo, conduzido em um dos 
grupos com maior influência nas publicações em SPI, com estímulos padronizados e controles 
pareados, oferece fundamentação para estudos posteriors nesta area. 



Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21570347 
 
 
A apnéia do sono é um preditor mais forte para doença coronária do que os fatores de 
risco tradicionais 
(“Sleep apnea is a stronger predictor for coronary heart disease than traditional risk 
factors”) 
Martinez D, Klein C, Rahmeier L, da Silva RP, Fiori CZ, Cassol CM, Gonçalves SC, Bos AJ 
Sleep Breath. 2011 Jul 28. [Epub ahead of print] 
 
Abstract: INTRODUÇÃO: A apnéia do sono (AS) pode estar ligada à doença arterial coronariana 
(DAC). Ambas as condições apresentam fatores de risco semelhantes, confundindo a análise. A 
investigação do perfil lipídico é rotina na população adulta, mesmo sem sintomas ou doença 
cardíaca suspeita. A AS, no entanto, continua subdiagnosticada, mesmo na presença de 
manifestações clínicas inequívocas. OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi verificar a 
associação entre AS e DAC, com ajuste dos fatores de risco habituais para DAC. MÉTODOS: 
Pacientes submetidos a coronariografia diagnóstica ou terapêutica e a polissonografia portátil do 
tipo III foram estudados. A gravidade da AS foi determinada pelo índice de apnéia-hipopnéia 
(IAH). Fatores clássicos de risco para DAC foram medidos: glicemia de jejum; Colesterol total, 
HDL, e LDL; triglicérides, ácido úrico, e proteína C reativa de alta sensibilidade. Foram excluídos 
os pacientes com mais de 65 anos, com índice de massa corporal superior a 40 kg/m2, 
diabéticos, e com história de tabagismo no ano anterior. RESULTADOS: Dos 55 pacientes 
incluídos, 28 tiveram IAH> 14, mostrando uma razão de chances de 8,7 para DAC. Pacientes 
sem DAC (n = 29) e com DAC (n = 26), evidenciaram AHI de, respectivamente, 11 ± 11 e 23 ± 
14 por hora (P = 0,001). Em uma regressão logística binária para prever DAC, controlando todos 
os fatores de risco acima, as únicas variáveis que entraram no modelo “stepwise” foram IAH ( 
tanto como variável contínua ou categórica) e ácido úrico. CONCLUSÃO: Em uma amostra sem 
fumantes, obesos mórbidos, ou pacientes diabéticos, IAH é o principal preditor de DAC. AS 
deveria integrar o conjunto de fatores de risco avaliada rotineiramente em investigação clínica 
para a estratificação de risco de doença coronária. 
Comentário: O presente estudo, um caso-controle, realizado por grupo brasileiro do Rio Grande 
do Sul, está em conformidade com o crescente número de publicações apontando a Síndrome 
da Apnéia do Sono (SAOS) como fator de risco para aterosclerose, no caso a DAC. O controle 
das possíveis variáveis confundidoras é o ponto forte do trabalho. A regressão logística é recurso 
frequentemente usado mesmo nos grandes coortes como o Sleep Heart Health Study e o 
Wisconsin Sleep Cohort Study, para avaliação da SAOS de forma isolada,  devido à associação 
de comorbidades nesses pacientes. Infelizmente ainda há resistência na avaliação rotineira para 
SAOS nesses pacientes, seja por desconhecimento ou pelo custo de realizar a polissonografia.  
Nesse trabalho foi utilizado polígrafo portátil do tipo III, estratégia cada vez mais usada pela 
facilidade e menor custo. Apesar de promissora, é importante lembrar que esse método ainda 
não pode ser usado de forma irrestrita, sendo recomendado para pacientes de alto risco para 
SAOS. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21796489 
 
 

ATUALIZAÇÕES EM NEUROLOGIA COGNITIVA 
 
Desfechos de Comprometimento Cognitivo Leve por Definição: Um Estudo Populacional 



(“Outcomes of Mild Cognitive Impairment by Definition A Population Study”) 
Ganguli M, Snitz BE, Saxton JA, Chang CCH, Lee CW, Bilt JV, Hughes TF, Loewenstein DA, 
Unverzagt FW, Petersen RC  
Arch Neurol. 2011;68(6):761-767 
 
Abstract: CONTEXTO: Comprometimento cognitivo (CCL) tem sido definido de diversas 
maneiras. OBJETIVO: Determinar os desfechos em 1 ano de CCL por diferentes definições em 
nível populacional. DESENHO: Coorte com um ano de seguimento. Participantes foram 
classificados como tendo CCL usando as definições a seguir: “CCL amnéstico pelos critérios 
Mayo”, “CCL expandido pelos critérios do International Working Group”, Clinical Dementia Rating 
(CDR) = 0,5, e uma classificação puramente cognitiva em CCL amnéstico e não-amnéstico. 
MEDIDAS DE DESFECHO PRINCIPAIS: Para desfechos de CCL, havia 3 possibilidades: piora 
(progressão para demência – CDR 1 – ou deficit cognitivo grave), melhora (reversão para CDR 0 
ou cognição normal) e establidade (CDR inalterado). RESULTADOS: Independente da definição 
de CCL, durante 1 ano, uma pequena proporção de participantes progrediu para CDR 1 (0-3%) 
ou déficit cognitivo grave (0-20%) em taxas maiores do que voluntários cognitivamente normais. 
Uma parte maior dos pacientes melhorou ou reverteu para normal (6-53%). A maioria dos 
participantes permaneceu estável (29-92%). Nas definições focadas em déficit de memória e de 
domínios cognitivos múltiplos, proporções maiores de participantes progrediram e menores 
reverteram o CDR. CONCLUSÕES: Como verificado por várias definições, CCL é uma entidade 
heterogênea em nível populacional, mas progride para demência em taxas maiores que a 
população idosa normal. Proporções de participantes progredindo para demência foram mais 
baixas e revertendo para normal foram mais altas que em populações clínicas. Déficits de 
memória e em múltiplos domínios levam a uma maior progressão e menor reversão. Critérios de 
pesquisa podem beneficiar na validação em nível comunitário antes da incorporação na prática 
clínica. 
Conclusões: Ganguli e colaboradores, num estudo que envoleu 4 grandes centros nos EUA, 
avaliaram 1982 pessoas com mais de 65 anos para verificar a ocorrência de comprometimento 
cognitivo leve (CCL), sua forma clínica e evolução após 1 ano. Observaram que 35,2% dos 
pacientes apresentavam CCL, sendo que 3,6% dos pacientes foram classificados como CCL 
amnéstico único domínio, 5,8% como CCL amnéstico múltiplos domínios, 13,5% como CCL não-
amnéstico único domínio e 6% como CCL não-amnéstico múltiplos domínios. Dessa população, 
o risco de evoluir para demência, foi nessa ordem: CCL améstico múltiplos domínios (19,8%), 
CCL améstico único domínio (5,8%), CCL não-amnéstico múltiplos domínios (4,3%), CCL não-
amnéstico único domínio (1,1%).  Seus dados demonstram que CCL é uma condição prevalente 
na população idosa e que diferentes tipos de CCL apresentam evoluções diferentes, 
ressaltando-se a importância de uma avaliação cognitiva detalhada nestes pacientes para 
estabelecer o prognóstico do paciente com maior segurança. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21670400 
 
 

ATUALIZAÇÕES EM NEUROLOGIA VASCULAR 
 
Terapia Endovascular baseada em Imagem para AVCi Agudo devido Oclusão de 
Circulação Anterior Intracraniana Proximal tratada além de 8 horas da última vez que 
Paciente foi visto bem: Análise Multicêntrica Retrospectiva de 237 Pacientes 
Consecutivos 



(“Imaging-Based Endovascular Therapy for Acute Ischemic Stroke due to Proximal 
Intracranial Anterior Circulation Occlusion Treated Beyond 8 Hours From Time Last Seen 
Well: Retrospective Multicenter Analysis of 237 Consecutive Patients”) 
Jovin TG, Liebeskind DS, Gupta R, Rymer M, Rai A, Zaidat OO, Abou-Chebl A, Baxter B, Levy 
EI, Barreto A, Nogueira RG 
Stroke 2011, 42:2206-2211 
 
Comentários: A recanalização arterial ainda permanece como única terapia eficaz para o 
acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi). A hipótese fisiopatológica que fundamenta o uso de 
terapias de recanalização para o AVCi é de que o processo isquêmico cerebral, de caráter 
progressivo, é reversível até um certo limite de tempo de isquemia, e pode ser interrompido 
desde que haja reperfusão eficaz dentro deste limite de tempo. Além disso, sabe-se que nem 
todo o território isquêmico está sujeito ao mesmo grau de hipoperfusão, devido a presença de 
circulação colateral. Um núcleo de área isquêmica sofre lesão irreversível precocemente, ao 
passo que uma área cerebral periférica, denominada penumbra, sofre isquemia ainda reversível 
caso seja reestabelecida a perfusão cerebral. Assim, os elementos fundamentais que 
determinariam a plausibilidade biológica e o sucesso da recanalização arterial no AVCI seriam: 
(I) a presença de uma oclusão arterial e sua reversão; (II) a presença de um hiato entre uma 
área extensa de penumbra e uma área pequena de núcleo isquêmico. A tentativa de selecionar 
pacientes para terapia trombolítica além das primeiras 4,5 horas de início dos sintomas tem sido 
baseada neste raciocínio. Entretanto, os ensaios clínicos realizados até o momento que 
selecionaram pacientes com base no hiato núcleo-penumbra (DIAS, DIAS-2, DEFUSE, DEDAS e 
EPITHET), falharam em demonstrar eficácia. 

Em uma análise retrospectiva multicêntrica, Jovin et al. relatam os desfechos clínicos de 
pacientes com AVCI com mais de 8 horas passadas do último momento assintomático, tratados 
com terapia de recanalização arterial endovascular, com oclusões arteriais proximais definidas 
por arteriografia, e com hiato centro isquêmico-penumbra definido por ressonância magnética 
(RM) ou tomografia computadorizada perfusional (TCP). Os pacientes eram incluídos se havia 
oclusão de artéria carótida interna (cervical ou terminal) ou artéria cerebral média (M1 ou M2), e 
um padrão favorável na RM ou TCP conforme avaliação do neurologista assistente. A estratégia 
de recanalização foi de escolha do intervencionista endovascular, de acordo com os protocolos 
de sua instituição e características do paciente, entre elas o uso de trombolíticos (tPA, 
uroquinase), angioplastia, e trombectomia mecânica (dispositivos MERCI e Penumbra). Foi 
observado se os pacientes tiveram recanalização ao final do procedimento intervencionista. O 
tempo médio decorrido entre ínício dos sintomas e do tratamento (+/- desvio padrão) foi de 15 
(+/-11,2) horas. Após 90 dias, 47% dos pacientes tiveram bom prognóstico funcional (escala 
modificada de Rankin <3). Entre os pacientes que tiveream sucesso da terapia recanalização 
(73,84%), um bom prognóstico funcional foi atingido em 52,4%, contra 22,8% dos pacientes que 
não tiveram recanalização (OR=4,32; p<0,0001). A mortalidade após 90 dias do AVCI entre os 
pacientes que tiveram recanalização foi de 16%, contra 38,3% entre os que não tiveram 
recanalização (OR=0,35; p<0,0001). O tratamento complicou com hematoma 
intraparenquimatoso em 8,86% dos pacientes. Não houve diferença de desfecho entre pacientes 
que foram selecionados com base em RM ou em TCP. 

Este estudo indica que é possível realizar terapia de recanalização endovascular de 
forma segura para pacientes com AVCI com mais de 8 horas de tempo decorrido desde o início 
dos sintomas (ou do último momento assintomático), a partir de uma seleção criteriosa de 
pacientes com base em neuroimagem avançada, e quando utilizadas múltiplas estratégias de 
recanalização (trombólise intra-arterial, trombectomia mecânica, angioplastia etc.). Apesar da 



eficácia desta abordagem não poder ser afirmada, uma vez que não houve um grupo controle, 
este estudo traz algumas mensagens importantes. Primeiro, a seleção de pacientes com AVCI 
fora da janela trombolítica intravenosa provavelmente deve ser baseada em parâmetros 
fisiológicos (isquemia irreversível, hipoperfusão), e não em um critério cronológico rigido. Para 
isso, tanto a RM quanto a TCP parecem igualmente eficientes. Segundo, a detecção de uma 
oclusão arterial proximal é importante para seleção destes pacientes para terapias de 
recanalização. Oclusões proximais têm pequena chance de recanalização espontânea, estão 
associadas a pior prognóstico funcional, mas podem ser tratadas com eficácia por terapia 
endovascular. O fato de que foi verificada uma diferença significativa de bom desfecho funcional 
e de mortalidade após 90 dias entre os pacientes que tiveram recanalização e os que tiveram 
oclusão persistente após o tratamento, indica fortemente que a recanalização arterial persiste 
como um marcador substitutivo robusto para pacientes com AVCI tardio, e apresenta um indício 
indireto de eficácia do estudo. Terceiro, este estudo demonstra ser seguro e factível a realização 
de ensaios clínicos apropriados para terapias de recanalização de pacientes com AVCI com 
janela terapêutica estendida. Cabe ressaltar nesse sentido a taxa aceitável de transformações 
hemorrágicas.  

O tratamento de pacientes com AVCI tardio permanece um desafio. Embora ainda não 
haja respostas consensuais de como tratar estes pacientes, baseadas em ensaios clínicos 
adequados, o tratamento endovascular de pacientes cuidadosamente selecionados, em centros 
com larga experiência, pode ser feito com segurança, e é possivelmente eficaz. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21778444 
 
  
Microssangramentos estão associados com Subsequente AVC Hemorrágico e Isquêmico 
em indivíduos idosos saudáveis 
(“Microbleeds Are Associated With Subsequent Hemorrhagic and Ischemic Stroke in 
Healthy Elderly Individuals”) 
Hirokazu Bokura, Reiko Saika, Takuya Yamaguchi, Atsushi Nagai, Hiroaki Oguro, Shotai 
Kobayashi and Shuhei Yamaguchi 
Stroke 2011, 42:1867-1871 
 
Abstract: Introdução e Objetivo: Micro-hemorrragias cerebrais (MHC) são frequentemente 
detectadas em pacientes com AVC, especialmente naqueles com hemorragia intracerebral. 
Entretanto, o significado clínico de MHC em pacientes sem doença cerebrovascular ainda não 
está esclarecido. Realizamos um estudo prospectivo para determinar se a presença de MHC 
oferece informação prognóstica útil em indivíduos idosos saudáveis. Métodos: Acompanhamos 
2102 sujeitos (idade média, 62,1 anos) por um período médio de 3,6 anos, após os mesmos 
terem voluntariado para um programa de checkup cerebral no Instituto Shimane de Ciências da 
Saúde. Uma avaliação inicial foi realizada a fim de documentar a presença de MHC e lesões 
isquêmicas cerebrais silenciosas, e para mapear a localização de eventuais MMHHCC. Durante 
o período de seguimento, obtivemos informações sobre eventos cerebrovasculares que tivessem 
ocorrido em cada sujeito. Resultados: MHC foi detectada em 93 dos 2102 (4,4%) dos sujeitos. 
AVC ocorreu em 44 sujeitos (2,1%) durante o período de seguimento. A ocorrência de AVC foi 
significativamente mais comum entre os sujeitos com MHC. Idade e hipertensão foram fatores de 
risco independentes para MHC. A presença de MHC esteve mais fortemente associada com 
hemorragia cerebral prounda (HR, 50,2; IC 95%, 16,7 a 150,9). do que com AVC isquêmico (HR, 
4,48; IC 95%, 2,20 a 12,2). Todos eventos hemorrágicos ocorreram em regiões cerebrais 
subcorticais, e estiveram associadas a localização subcortical de MHC. Conclusões: Estes 



estudo longitudinal demonstrou que a presença de MHC pode ser utilizada para prever AVC 
hemorrágico e isquêmico, mesmo em indivíduos idosos saudáveis. 
Comentários: A presença de micro-hemorragias cerebrais (MHC) – definidas por pequenas 
lesões hipointensas em parênquima cerebral nas sequências T2* de ressonância magnética – 
assinalam a presença de doença intrínseca de pequenos vasos, e estão associadas a 
recorrência de AVC, tanto em pacientes com AVC prévio isquêmico quanto hemorrágico. Num 
estudo de desenho longitudinal prospectivo envolvendo 2102 pacientes, Bokura et al. 
demonstraram que a presença de MHC constitui fator de risco para AVC em pacientes 
neurologicamente assintomáticos. Além disso, alguns resultados chamam a atenção: (i) MHC foi 
fator de risco tanto de AVC hemorrágico quanto isquêmico; (ii) MHC foi um fator de risco para 
AVC isquêmico mais forte (OR 4,48) do que a presença de infartos silenciosos prévios (2,94); (iii) 
a presença de MHC esteve associada a ocorrência de AVC hemorrágico com um OR de 50,2, e 
todas as hemorragias foram profundas (putamen, tálamo e cerebelo). A doença intrínseca de 
pequenos vasos consiste numa patologia progressiva, de profilaxia secundária dificílima, 
associada a alta mortalidade a longo prazo, e que tem como característica fenotípica marcante a 
interseção frequente, em um mesmo paciente, de um espectro de manifestações tanto 
isquêmicas quanto hemorrágicas: AVC lacunar, leucoaraiose, AVC hemorrágico e transtorno 
cognitivo-comportamental. Os resultados deste estudo reforçam esse conceito, e assinala que a 
MHC faz parte deste espectro fenotípico. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21597015 
 
  
Classificação OCSP diferencia de modo pobre infartos subcorticais de corticais pequenos 
(“Oxfordshire Community Stroke Project Classification Poorly Differentiates Small Cortical 
and Subcortical Infarcts”) 
Asdaghi N, Jeerakathil T, Hameed B, Saini M, McCombe JA, Shuaib A, Emery D, Butcher K. 
Stroke.2011;42:2143-2148 
 
Abstract: Introdução e Objetivo: A classificação Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP) 
é uma ferramenta de classificação clínica para acidente vascular cerebral (AVC) comumente 
utilizada. Avaliamos a acurácia da classificação OCSP em um estudo prospectiva com uso de 
ressonância magnética (RM). Métodos: Foram incluídos pacientes com AVC/ataque isquêmico 
transitório (AIT) dentro de 48 horas de evolução (n=130). Após tomografia computadorizada a 
classificação OCSP entre infarto total de circulação anterior (TACI), infarto parcial da circulação 
anterior (PACI), infarto de circulação lacunar (LACI), e infarto de circulação posterior (POCI), foi 
realizada por três examinadores independentes. Todos os pacientes realizaram RM com 
sequência de difusão, com medida planimétrica de volume e classificação OCSP da lesão 
isquêmica. Resultados: Os pacientes foram classificados como TACE (12 pacientes), PACI (62 
pacientes), LACI (62 pacientes), e POCI (18 pacientes). Em 101 pacientes com lesões na 
difusão em RM, o percentual de classificação correta foi: TACI (83.3%), PACI (83%), LACI 
(39%), e POCI (86%). A classifcação OCSP teve as seguintes sensibilidade (S), especificidade 
(E), e valor preditivo positivo (VPP): TACI (S, 100%; E, 98%; VPP, 83%), PACI (S, 73%; E, 78%; 
VPP, 83%), LACI (S, 47%; E, 83%; VPP, 39%), e POCI (S, 92%; E, 98%; VPP, 86%). Sessenta e 
um porcento dos pacientes no grupo LACI apresentaram aparência radiológica consistente com 
PACI, e 15% daqueles classificados como PACI tinham infartos lacunares. Não houve diferença 
de gravidade do AVC entre aqueles classificados corretamente [National Institute of Health 
Stroke Sclae (NIHSS) mediano 4; amplitude interquartil (AIQ) 7] e incorretamente (NIHSS 
mediano 3; AIQ 3). Pacientes classificados corretamente tiveram maior volume de infarto 



(median 6.75 mL; VIQ 33.2) do que aqueles que foram incorretamente classificados (1.86 mL; P 
= 0.008). Conclusões: A classificação OCSP não permite distinguir com acurácia entre infartos 
lacunares e pequenos infartos corticais. Padrões diferentes de investigação etiológica não 
devem se basear somente em critérios clínicos. 
Conclusões: A classificação clínica OCSP tem como um dos seus objetivos auxiliar na 
programação de estudo etiológico do AVC, tendo em vista que separa síndromes de circulação 
anterior e posterior, e síndromes corticais e lacunares. Neste estudo prospetivo envolvendo 130 
pacientes, de avaliação clínica e radiológica com ressonância magnética de difusão (RM-DWI), 
Asdhagi et al assinalam a inacurácia desta classificação para o diagnóstico de infarto parciais de 
circulação anterior e, especialmente, de infarto lacunares. De 19 pacientes com infartos 
lacunares na RM-DWI, 9 foram classificados clinicamente como infartos lacunares, e 8 
apresentaram síndrome parcial de circulação anterior. De 38 pacientes classificados 
clinicamente como infartos lacunares, nove apresentaram lesões lacunares e 14 lesões corticais 
pequenas na RM-DWI. A RM-DWI não apresentava lesão em 10/62 pacientes com PACI, e 
15/38 pacientes com LACI. O volume de infarto na RM-DWI esteve inversamente relacionado a 
chance de classificação clínica equivocada. Infartos corticais no hemisfério não dominante e, 
curiosamente, também infartos lacunares no hemisfério não dominante foram mais 
equivocadamente classificados do que no hemisfério dominante. A maioria (70%) dos pacientes 
com ataxia-hemiparesia tinha lesões corticais na RM-DWI. Uma fraqueza deste estudo consiste 
no fato de não ser mencionada uma eventual concomitância de lesões corticais e subcorticais. 
Ao endereçar a questão etiológica de um AVC, é importante considerar que, ao menos durante a 
fase aguda, pequenas lesões corticais podem se apresentar clinicamente como síndromes 
lacunares, ou inversamente, pacientes com síndromes lacunares podem ter infartos corticais, 
portanto de origem presumidamente embólica. O fato de encontrarmos uma apresentação clínica 
classicamente descrita como lacunar não deve anular a necessidade de investigação para fontes 
embólicas, ao menos até que o diagnóstico de um infarto lacunar seja devidamente confirmado 
por exame de neuroimagem. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21700947 
 
 

ATUALIZAÇÕES EM NEUROIMUNOLOGIA 
 
Vacinas e Risco de Esclerose Múltipla: Revisão Sistemática e Meta-Análise 
(“Immunizations and risk of multiple sclerosis: systematic review and meta-analysis”) 
Farez MF, Correale J 
J Neurol (2011) 258:1197–1206 
 
Abstract: O papel das vacinas no risco de desenvolver Esclerose Múltipla ou novo surto em um 
paciente não está estabelecido peremptoriamente.  O objetivo desse artigo é estimar o efeito de 
uma imunização no risco de desenvolver Esclerose Múltipla na vida adulta, assim como o risco 
de um paciente apresentar um surto devido a uma vacinação. Uma pesquisa foi realizada de 
forma sistemática nas bases de artigo MEDLINE (1966–January 2011), EMBASE(1977–January 
2011) e  Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (1961–January2011). Tanto 
‘clinical trials’ randomizados como não–randomizados estudando os efeitos de qualquer vacinas 
recomendadas pelo Centro de Controle de Doenças (CDC) americano para crianças, adultos ou 
viajantes e BCG foram incluídas nesse estudo. Dois revisores trabalharam de forma 
independente ao extraírem informações dos artigos selecionados dos bancos de dados. Não foi 
encontrado aumento estatisticamente relevante em relação ao risco de desenvolver Esclerose 



Múltipla após as vacinas BCG (OR 0.96, 95% CI 0.69–1.34), Hepatite B (OR 1.00, 95% CI 0.74–
1.37), Influenza (OR0.97, 95% CI 0.77–1.23), Tríplice Viral (OR 1.02, 95% CI 0.64–1.61), Polio 
(OR 0.87, 95% CI 0.61–1.25) ou Febre Tifóide (OR 1.05, 95% CI 0.72–1.53). Foi encontrado um 
efeito protetor para desenvolver Esclerose Múltipla para a vacinação contra Difteria (OR 0.60, 
95% CI 0.40–0.90) e Tétano  (OR 0.68, 95% CI 0.54–0.84).  Também não foi encontrado risco 
em relação ao novo surto e vacinação contra Influenza (RR 1.24, 95% CI 0.89–1.72). 
Comentário: Esse artigo responde uma pergunta muito comum entre os pacientes e os médicos. 
Uma vacina pode estar relacionada ao fato de desenvolver Esclerose Múltipla  ou, em um 
paciente com esse diagnóstico, uma vacina pode aumentar o risco de um surto? Os autores 
revisaram estudos randomizados e não randomizados (excluindo relatos de casos) nas bases de 
artigos MEDLINE e Cochrane  de forma crítica com embasamento estatístico. Outro fato a se 
considerar é que abarcaram estudos com adultos e crianças, pois vacinação em adultos está 
cada dia mais comum, e não podemos nos esquecer que Esclerose Múltipla não é uma doença 
restrita a adultos. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21431896 
 
 
Distúrbios do Movimento em doenças paraneoplásicas e autoimunes 
(“Movement disorders in paraneoplastic and autoimmune disease”) 
Panzer J, Dalmau J 
Current Opinion in Neurology 2011, 24:346–353 
 
Abstract: PROPÓSITO DA REVISÃO: Serão descritos os avanços mais relevantes nos 
distúrbios de movimento mediados por processos autoimunes. Será dada ênfase nas 
associações clínico-imunológicas, novos antígenos e tratamento. ACHADOS RECENTES: 
Muitos distúrbios do movimento previamente considerados idiopáticos ou degenerativos agora 
são reconhecidos como imunomediados. Alguns distúrbios são paraneoplásicos, como a coreia 
associada ao anti-CRMP5, a rigidez e bradicinesia do anti-Ma2, a ataxia cerebelar e tremor do 
anti-Yo e a ataxia e pseudoatetose do anti-Hu. Outros distúrbios como a coreia de Sydenham, ou 
a coreia associada ao lupus eritematoso sistêmico e à síndrome antifosfolípide, que ocorrem em 
associação a múltiplos anticorpos, não são paraneoplásicas e são desencadeadas por 
mimetismo molecular ou mecanismos desconhecidos. Estudos recentes revelaram uma nova 
categoria de distúrbios, que podem ser paraneoplásicos ou não, e estão associados a anticorpos 
contra proteínas da membrana plasmática ou das sinapses. Eles incluem a encefalite anti-
receptor de N-metil-D-aspartato (anti-NMDAR), que podem causar discinesias, coreia, balismo 
ou distonia (anticorpos NMDAR), o espectro da síndrome do homem rígido/rigidez muscular 
[ácido glutâmico-descarboxilase (GAD), anfifisina, proteína associada ao receptor GABA-A ou 
anticorpos contra receptor de glicina], neuromiotonia (anticorpos Caspr2) e opsoclonus-
mioclonus-ataxia (antígenos desconhecidos). RESUMO: Neurologistas devem estar cientes de 
que muitos distúrbios de movimento são imunomediados. O reconhecimento destes distúrbios é  
importante porque podem guiar para o diagnóstico de uma neoplasia oculta, e um número 
substancial de pacientes, principalmente aqueles com anticorpos contra proteínas de membrana 
ou sinápticas, respondem à imunoterapia. 
Comentários: Nesse artigo de revisão os autores conseguiram de maneira concisa abarcar um 
bom número de distúrbios de movimento de causa imunológica, em especial os paraneoplásicos. 
Esses têm importância relevante, uma vez que são a chave do diagnóstico de tumores, e 
costumam apresentar-se meses antes do diagnóstico do tumor per se. Além do mais, os autores 



ressaltam a importância da identificação  dos anticorpos marcadores, para um melhor tratamento 
ao paciente. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21577108 
 
 
Neuropatias desmielinizantes imunes induzidas por drogas 
(“Drug-induced dysimmune demyelinating neuropathies”) 
Stübgen JP 
Journal of the Neurological Sciences 307 (2011) 1–8 
 
Abstract: A neurotoxicidade ao sistema nervoso periférico induzida por drogas geralmente se 
manifesta como uma polineuropatia axonal comprimento-dependente (tipo “dying back”) 
predominantemente sensitiva. Mas, raramente neuropatias desmielinizantes imuno-mediadas 
ocorrem durante ou no início de um tratamento com drogas imunomoduladoras, 
imunossupressoras ou agentes antineoplásicos. Provavelmente essas medicações induzem 
alterações imunológicas que podem funcionar como “triggers” para um ataque imunológico 
direcionado a alguns epítopos da camada de mielina dos nervos periféricos, uma vez que uma 
verdadeira toxicidade (com efeito de dose cumulativa ou em relação a determinado nível sérico) 
não foi encontrada. Os mecanismos responsáveis por essa exacerbação imune paradoxal e não 
previsível não estão elucidados, e podem depender da idade do paciente, do esquema de uso do 
medicamento, da relação entre o tempo de tratamento em relação ao estágio da doença, assim 
como fatores genéticos do paciente. O importante é que a suspeita e o reconhecimento de um 
processo desmielinizante não-tóxico, imuno-mediado tem implicações em relação ao manejo do 
paciente e ao prognóstico. 
Comentários: Essa artigo se trata de uma revisão de vários casos que relacionam drogas 
imunomoduladoras ( como TNF-alfa, IFN-alfa e beta) , imunossupressoras (como ciclosporina e 
tacrolimus) e agentes neoplásicos e polineuropatias desmielinizantes tanto agudas como 
crônicas, exemplo Síndrome de Guillain-Barré, Síndrome de Miller-Fisher e Polineuropatia 
Inflamatória Desmielinizante Crônica. É interessante essa colocação pois muitas vezes a 
polineuropatia secundária a uso de um medicamento é somente associada a polineuropatia 
axonal. Além desse fato, essa revisão mostra que drogas que regulariam o sistema imune 
podem também trazer uma desorganização ao mesmo. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21621795 
 
 

ATUALIZAÇÕES EM CEFALÉIAS 
 
Fisiopatologia da Migrânea Crônica e Mecanismo de Ação de Profiláticos 
(“Pathophysiology of Chronic Migraine and Mode of Action of Preventive Medication”) 
Mathew NT 
Headache. 2011 Jul;51 Suppl 2:84-92 
 
Abstract: Evidências obtidas através dos estudos dos últimos anos comprovam que realmente 
ocorrem alterações encefálicas em pacientes migranosos, principalmente migranosos crônicos, 
ou seja, aqueles que além de preencherem critérios para Migrânea, apresentam crises em >= 15 
dias no mês. Dentre as alterações apresentadas, o artigo destaca as de cunho estrutural, 
fisiológica e bioquímica, além de alterações relacionadas à resposta a analgésicos opióides, o 
que aumentaria as chances de evolução para uma migrânea de episódica para crônica. Desse 



modo, alerta para a possibilidade da intratabilidade da migrânea em pacientes expostos à 
opióides. Por fim, os semelhantes mecanismos de ação de alguns medicamentos profiláticos, 
como anticonvulsivantes, anti-hipertensivos e anti-depressivos, lembrando o possível efeito em 
comum da supressão da excitabilidade cortical (depressão alastrante). 
Comentários: As alterações estruturais, fisiológicas e bioquímicas que ocorrem em paciente 
migranosos e principalmente migranosos crônicos, teriam relação com o tempo da doença, por 
isso, sendo mais encontradas na migrânea crônica do que na migrânea episódica. Alteração 
Estrutural: Destaque para a Substância Cinzenta Periaquedutal – alterações estruturais nesta 
região com a evolução da doença seriam responsáveis pela alteração na modulação 
trigeminovascular. Alterações Fisiológicas: Evidências através de PET-Scan, comparando 
migranosos crônicos x controles, mostram hipometabolismo na região órbito-frontal desses 
pacientes; além disso, foi avaliado hiperexcitabilidade cortical, através de índices de estimulação 
transcraniana, sendo visto que em migranosos crônicos existiria um elevado índice de 
excitabilidade cortical, reduzindo o limiar para desencadear crises de migrânea. Alterações 
Bioquímicas (Sensibilização Central): Durante uma crise de migrânea, ocorre sensibilização 
periférica (vasos e nervos), inicialmente, que é representada clinicamente pela piora da dor aos 
esforços e movimentação; em seguida, ocorre sensibilização de neurônios de 2ª ordem (através 
da ativação trigêmino-vascular e núcleo trigêmino-espinhal); em seguida, no tálamo, ocorreria a 
sensibilização de 3ª ordem, o que clinicamente vemos como hipersensibilidade extracefálica ou 
alodínia. Temos então o sintoma “alodínia”, como um sinal de progressão da migrânea e estudos 
mostram que tal sintoma ocorre mais comumente em migrânea crônica. Bigal e Lipton, através 
de análise de vários trabalhos relacionando pacientes com cefaléia crônica e uso excessivo de 
medicamentos, observaram que pacientes em uso de barbitúricos apresentariam mais risco para 
progressão da migrânea de episódica para crônica, seguido pelos opióides. Um achado 
importante foi que o uso de AINES foi protetor contra cronificação da migrânea, porém apenas 
em pacientes com menos de 10 episódios por mês. Por fim, o artigo relembra que o mecanismo 
de ação da maioria dos medicamentos profiláticos utilizados em migrânea, seria a supressão da 
depressão alastrante cortical, além de relatar estudo que mostrou que a eficácia dos profiláticos 
é dose-dependente, chamando a atenção de titular a dose para evitar efeitos colaterais. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21770930 
 
 
Migrânea e Síndrome das Pernas Inquietas: existe associação? 
(“Migraine and Restless Legs Syndrome: is there an association?”) 
Cannon PR, Larner AJ 
J Headache Pain. 2011 Aug;12(4):405-9. Epub 2011 Jun 10 
 
Abstract: Estudos de casos têm sugerido correlação entre Migrânea e Síndrome das Pernas 
Inquietas (SPI) e o artigo de revisão em questão, mostra evidências que confirmam tal 
associação e considera mecanismos patogênicos semelhantes, além de suas implicações para a 
prática clínica 
Comentários: O artigo relembra que a migrânea é uma patologia onde existem inúmeras 
comorbidades, e dentre elas, atualmente, a Síndrome das Pernas Inquietas (SPI) entra na 
discussão se também seria uma condição comorbida. Através dessa revisão, foram mostradas 
evidências e discussões a respeito de possíveis mecanismos da relação entre Migrânea e SPI. 
Estudos relatados, em grupos selecionados confirmam que SPI é mais comum em migranosos 
que em populações controles, embora outros estudos julguem necessária a realização de 
estudos populacionais. A principal hipótese a favor da ligação entre as duas patologias, seria em 



desequilíbrio dopaminérgico. Entetanto, a seguinte questão intrigante seriam os efeitos 
diferentes dos agonistas dopaminérgicos em cada uma das doenças (melhora na SPI e piora na 
migrânea), além dos efeitos dos antagonistas dopaminérgicos também diferentes nas duas 
patologias (melhora na migrânea e piora sintomas da SPI). Mecanismos precisos precisam ser 
esclarecidos através de novos estudos. Uma das hipóteses seria que a SPI ocasiona um sono 
de qualidade ruim, e esse por sua vez serviria de gatilho para desencadear crises de migrânea. 
Novos estudos são necessários para estabelecer a real correlação fisiopatológica de duas 
doenças que tem um impacto importante na qualidade de vida e de custos diretos e indiretos. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21660429 
 
 
Toxina Botulínica Tipo-A no tratamento profilático da Cefaléia por Excesso de 
Medicamentos (CEM): estudo multicêntrico, duplo-cego, randomizado com placebo. 
(“Botulinum toxin type-A in the prophylatic treatment of medication-overuse headache: a 
multicenter, double-bind, randomized, placebo-controlled, parallel group study”) 
Sandrini G, Perrotta A, Tassorelli C, Torelli P, Brighina F, Sances G, Nappi G 
J Headache Pain. 2011 Aug;12(4):427-33. Epub 2011 Apr 16 
 
Abstract: A cefaléia por uso excessivo de analgésicos representa uma patologia extremamente 
incapacitante, com baixa resposta ao uso de profiláticos e recentemente, com o advento de 
evidências benéficas do uso da toxina botulínica para Migrânea Crônica, foi realizado este 
estudo, com uso do Botox em pacientes com Cefaléia por Uso Excessivo de Medicamentos. Um 
“n” total de 68 pacientes, acompanhados por 12 semanas. O end-point primário foi alteração na 
freqüência de crises entre o 28º dia e o 3º mês. O end-point secundário foi a redução no 
consumo de analgésicos no período acima considerado. Droga considerada segura e quase sem 
efeitos colaterais.  
Comentários: O estudo avaliou a eficácia e segurança do da toxina botulínica tipo A como 
tratamento profilático na Cefaléia por uso Excessivo de Medicamentos do tipo Migrânea e relatou 
achados que favorecem à resposta ao tratamento. O resultado mais importante foi obtido quando 
considerou-se pacientes com dolorimento pericraniano, tanto no end-point primário, quanto no 
end-point secundário (descritos no resumo) – avaliado pelo MIDAS e HIT-6. Questões: 1) 
tamanho da amostra pequeno, para não justificar poder estatístico no end-point primário?; 2) 
junto com Botox, nos pacientes com Cefaléia por Excesso de Medicamentos, foi retirado o uso 
dos analgésicos, o que poderia favorecer a melhora do grupo através de viés; entretanto, em 
ambos os grupos o uso de analgésicos foi retirado e a melhora foi expressiva no grupo do Botox. 
Por fim, o trabalho traz e confirma através de estatísticas, que, como o uso excessivo de 
medicamentos é um fator de risco para cronificação, assim como um fator que reduz a eficácia 
de tratamento profilático, a taxa de sucesso em prevenir crises de migrânea através do uso da 
toxina botulínica tipo A nas amostras, pode ser uma confirmação da eficácia deste tratamento, 
na profilaxia da migrânea crônica e, em particular, em pacientes com características clínicas 
peculiares, como, dolorimento pericraniano. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21499747 
 
 

ATUALIZAÇÕES EM DOENÇAS NEUROMUSCULARES 
 
Neuropatia Craniana Múltipla Variante da Síndrome de Guillain-Barré: Uma Série de Casos 
(“Multiple cranial neuropathy variant of Guillain-Barré syndrome: A case series”) 



Wang Q, Xiang Y, Yu K, Li C, Wang J, Xiao L. 
Muscle Nerve. 2011 Aug;44(2):252-7 
 
Abstract: A polirradiculoneuropatia inflamatória desmielinizante aguda ou síndrome de Guillain-
Barre (SGB) é uma doença imunomediada geralmente precedida por um quadro infeccioso. A 
apresentação clínica clássica é de um quadro progressivo, de paresia ascendente simétrica, 
flácida, hipo ou arreflexa. Entre 46-62% dos pacientes se observa acometimento de múltiplos 
nervos cranianos(NC). Paresia facial uni ou bilateral é a mais comum, seguida por alterações IX, 
X e V. A despeito desse quadro, há diversas variantes da SGB, como a síndrome de Miller-
Fisher, as variantes axonais agudas – sensitivo motora e motora, a pandisautonomia aguda e a 
polineurite cranialis. Essa última corresponde por cerca de 3-5% dos casos da SGB. 
Comentário: Essa série de casos se refere a rara variante da SGB – polineurite cranialis. O seu 
adequado reconhecimento é fundamental para instituição terapêutica adequada. Ele chama 
atenção para a manifestação inicial mais comum em sua série de casos, o comprometimento 
bulbar bilateral (IX e X NC) em contraponto as referencias previas de acometimento inicial do 
nervo facial. Com a evolução do quadro observa-se paresia leve nas extremidades e hipo ou 
arreflexia em todos os pacientes. A dissociação proteino-citológico ocorre mais precocemente se 
comparada a SGB o que pode sugerir uma progressão mais rápida. O estudo ainda sugere que 
o uso da imunoglobulina humana endovenosa gerou melhora na escala funcional de Hughes 
quando comparado a dexametasona endovenosa.  
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21698648 
 
 
Atrofia Espinomuscular: Uma Revisão Oportuna 
(“Spinal Muscular Atrophy: A Timely Review) 
Kolb SJ, Kissel JT. 
Arch Neurol 68 (8), Aug 2011 
 
Abstract: A atrofia muscular espinhal (AME) se refere a um grupo de doenças genéticas 
neurodegenerativas, caracterizadas por perda neuronal secundária a degeneração do corno 
anterior da medula com conseqüente atrofia muscular e perda de força.  Após os primeiros 
relatos de Werdnig e Hoffmann, no final do século XIX, diferentes relatos demonstraram 
pacientes com quadros clínicos diferentes. Esse grande espectro de apresentação tinha por 
base a idade de inicio dos sintomas e a severidade dos mesmos. Reconhecidamente todos 
apresentavam degeneração das células dos cornos anteriores da medula e um padrão de 
fraqueza simétrico, com predomínio proximal, podendo acometer a musculatura axial, intercostal 
e bulbar. Aproximadamente 95% dos casos, independentemente do tipo, estão associados a 
mutações no gene SMN1. Os humanos apresentam 2 formas do gene SMN1, uma telomérica 
SMN1 e outra centromérica SMN2. Essa é idêntica àquela com exceção da substituição C por T 
na posição 840 que leva a exclusão exon 7 durante a transcripção do gene. Isso gera uma 
proteína SMN truncada e não funcional que é rapidamente degradada. A ausência da proteína 
SMN leva a degeneração do corpo celular do neurônio motor. Todavia essa exclusão não é 
completa e cerca de 10-15% RNAm é capaz de ser transcrito. Assim, a variabilidade no espectro 
da AME depende da variabilidade do gene SMN2. 
Comentário: O artigo trás a tona os tratamentos em estudo que buscam o aumento na 
expressão da proteína SMN. A terapia baseada em pequenas moléculas tem esse objetivo e 
testes vêm sendo realizados com inibidores da histona deacetilase como ácido valpróico, butirato 
de sódio, fenilbutirato e tricstatina A. Apesar dessas medicações terem apresentado desfecho 



favorável nos estudos animais, esses não se confirmaram nos ensaios clínicos. Uma segunda 
terapia promissora se basea no uso dos oligonucleotídeos antisense (ONA), que são moléculas 
terapêuticas de RNA que favorecem a incorporação do exón 7 no RNMm transcrito do SMN2. Os 
ONA levam a inclusão do exon 7 e aumento na expressão da proteína SMN em camundongos. 
Um problema foi a não penetração da barreira hemato encefálica que foi solucionado pela 
injeção intracerebroventricular. Algumas variações na terapia baseada no RNA vêm sendo 
testadas em estudos pré clínicos. Por fim, a abordagem mais direta se basea na substituição do 
gene SMN1. Tal abordagem teve sucesso em modelo animal com auxilio de adenovirus como 
vetor.  Tais terapias necessitam de ser testadas e aprimoradas em modelos animais para que a 
posteriore possam ser usadas com segurança em ensaios clínicos. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21482919 
 
 
Avanços terapêuticos na Distrofia Miotônica tipo 1 
“Therapeutics Development in Myotonic Dystrophy Type 1” 
Foff EP, Mahadevan MS 
Muscle Nerve. 2011 Aug;44(2) 
  
Abstract: A Distrofia Miotônica (DM1), a distrofia muscular mais comum nos adultos, é uma 
doença genética, autossômica dominante, multissistêmica, causada por uma expansão repetitiva 
CTG que leva à retenção nuclear de RNAs mutantes e à subseqüente toxicidade ao RNA. 
Insights significativos sobre os mecanismos moleculares da toxicidade pelo RNA levaram à 
possibilidade, previamente inesperada, de que tratar a DM1 seria um projeto viável. Nesta 
revisão, apresenta-se brevemente o quadro clínico da DM1 e descreve-se como a pesquisa no 
entendimento da patogênese da toxicidade pelo RNA na DM1 tem levado a abordagens 
direcionadas a desenvolvimentos terapêuticos em vários passos da fisiopatologia da doença. 
Conclui-se com uma discussão da necessidade de ferramentas clínicas e medidas de desfecho, 
ainda não disponíveis, que são pré-requisitos essenciais na avaliação de terapias potenciais nos 
estudos clínicos. 
Comentário: Esta revisão, com um enfoque proeminente na área básica, é ideal para o 
entendimento da fisiopatologia da DM1. A fim de se encontrar alvos específicos para o 
tratamento da doença, os autores detalharam todos os passos fisiopatológicos conhecidos e as 
tentativas terapêuticas que vem sendo desenvolvidas. Um conceito interessante abordado é o de 
“spliceopatia”, doenças causadas por defeitos no splicing do RNA. A cascata fisiopatológica se 
inicia com a expansão anormal das bases CTG na região 3’ não traduzida do cromossomo 19, 
responsável pela transcrição da proteína DMPK, causando o acúmulo de RNAs mensageiros 
mutantes que se agregam no núcleo e causam diminuição ou aumento da expressão de algumas 
proteínas que são essênciais no processamento dos mRNAs de várias outras proteínas 
envolvidas nas manifestações clínicas da DM1. A dificuldade em se achar um tratamento eficaz 
aumenta à medida que nos aproximamos do início desta cascata. Os tratamentos citados foram 
feitos em sua maioria em cultura de células ou em ratos com knockout de proteínas específicas, 
mas além de aumentarem muito a compreensão da doença, oferecem vários insights sobre 
terapias que vão fazer parte da neurologia e medicina modernas. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21607985 
 
 
Resposta ao tratamento em pacientes com Síndrome de Lewis-Sumner 
“Response to Treatment in Patients with Lewis-Sumner Syndrome” 



Attarian S, Verschueren A, Franques J, Salort-Campana E, Jouve E, Pouget J 
Muscle Nerve. 2011 Aug;44(2) 
 
Abstract: INTRODUÇÃO: O objetivo é documentar a classificação da síndrome de Lewis-
Sumner (L-SS) com base na resposta ao tratamento e ao seu padrão de progressão ao longo do 
tempo. MÉTODOS: Identificou-se retrospectivamente 15 pacientes com L-SS tratados por pelo 
menos 12 meses. RESULTADOS: Após 1 ano, imunoglobulina intravenosa foi efetiva em 7 
pacientes, 6 estavam estáveis e 2 pioraram. Após 5 anos, 5 pacientes melhoraram e 3 
permaneceram estáveis. Estes 8 pacientes precisaram de tratamento repetido e 2 pacientes 
pioraram gradualmente. Dois pacientes pioraram dramaticamente após tratamento com 
corticóide. Em 3 pacientes a neuropatia progrediu para os outros membros e evoluiu para uma 
polineuropatia assimétrica. Nos 12 pacientes restantes a neuropatia permaneceu focal e 
assimétrica. CONCLUSÃO: A possibilidade do declínio seguido ao uso de corticóide e o fato da 
não progressão neurológica para um padrão mais difuso ter sido observada na maioria dos 
pacientes sugere que a L-SS é uma entidade diferente da polirradiculopatia inflamatória 
desmielinizante crônica. 
Comentário: A Síndrome de Lewis-Sumner é uma neuropatia sensitivo-motora, desmielinizante, 
com padrão multifocal (mononeurite múltipla), que geralmente se inicia com sintomas sensitivos, 
mais nos membros superiores e apresenta bloqueios de condução nos nervos motores. Este 
artigo é interessante porque apresenta a evolução esperada da doença em vigência dos 
tratamentos atualmente disponíveis. Como desfecho primário foi utilizada a escala de Rankin 
modificada (mRS) e como desfecho secundário a soma do MRC. Além de ajudar a caracterizar a 
L-SS como uma neuropatia distinta da PIDC e da neuropatia motora multifocal, o trabalho mostra 
o que esperar do tratamento a médio e longo prazo e o cuidado que se deve ter ao se usar 
corticóide nesta doença. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21755505 
 
 

ATUALIZAÇÕES EM EPILEPSIA 
 
Desfecho de crises epilépticas e seus preditores após cirurgia de epilepsia do lobo 
temporal em pacientes com IRM normal.  
(“Seizure outcome and its predictors after temporal lobe epilepsy surgery in patients with 
normal MRI”) 
Fong JS, Jehi L, Najm I, Prayson RA, Busch R, Bingaman W 
Epilepsia 2011; 52(8): 1393-1401 
 
Abstract: OBJETIVO: Caracterizar desfechos de crises após cirurgia de epilepsia do lobo 
temporal em pacientes com imagem de ressonância magnética do crânio pré-operatória sem 
lesões epileptogênicas. MÉTODO: Coorte retrospectiva com 64 pacientes submetidos à cirurgia 
de epilepsia do lobo temporal entre 1996 e 2009, com ressonância normal. RESULTADOS: Com 
acompanhamento médio de 4,1 anos (1-14,5), principalmente por lobectomia temporal anterior 
(84%) e neuropatológico sem lesão (45%). Chance de desfecho Engel I (livre de crises com 
alteração de consciência) 81% (IC 95% 76-86%), com queda progressiva até 69% em 7 anos. 
Dois fatores são preditores de falência pós-operatória: mais de 12 crises pré-operatórias por mês 
e presença de crises tônico-clônica generalizada pré-op. CONCLUSÃO: Uma ressonância 
normal não deve evitar avaliações pré-operatórias em pacientes com epilepsia do lobo temporal, 
pois o desfecho pós-cirúrgico se aproxima bastante dos pacientes com lesão epileptogênica. 



Comentário: Trabalho do grupo que pode ser o que mais opera lobo temporal no mundo, a 
Cleveland Clinic. O protocolo de investigação é o padrão para centros desse tipo, com 52% dos 
casos sendo submetidos à monitorização invasiva subdural. A IRM é 1,5T, inferior à 3T usada 
atualmente. O que chama atenção é o alto número de PET cerebral alterado (92%), sendo 
unilateral em 67%. Sendo assim, a lição é que a cirurgia deve ser tentada nos pacientes com 
epilepsia de lobo temporal e ressonância normal, contanto que o PET cerebral seja alterado. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21790546 
 
 
Um estudo populacional retrospectivo sobre crises epilépticas relacionadas à vacinação 
infantil.  
(“A retrospective population-based study on seizures related to childhood vaccination”) 
von Spiczak S, Helbig I, Drechsel-Baeuerle U, Muhle H, van Baalen A, van Kempen MJ, Lindhout 
D, Scheffer IE, Berkovic SF, Stephani U, Keller-Stanislawski B 
Epilepsia 2011; 52(8): 1506-12 
 
Abstract: OBJETIVO: Casos de epilepsias infantis graves com associação temporal a 
vacinações têm grande impacto na aceitação de programas de vacinação por pais e agentes de 
saúde. Entretanto, pouco se sabe sobre o tipo e freqüência das crises e sindomes epilépticas 
que seguem a vacinação. O estudo pretende descrever as características clinicas de crianças 
que apresentaram crises após vacinação utilizando uma coorte baseada em registros. MÉTODO: 
Pesquisa no registro alemão de eventos adversos a vacinas, localizando entradas por crises e 
síndromes epilépticas em crianças menores de 6 anos de idade, entre 2006-2008. 
RESULTADOS: Análise retrospectiva, em que foram incluídos 328 casos suspeitos de crise. 
Destes, apresentavam dados coerentes 247 (75,3%), com média de intervalo para crise de 24h 
(vacina inativada) ou 7,5 dias (atenuada). Eventos não-epilépticos consistentes ocorreram em 
15,5% dos casos. Nos 11,3% restantes os dados eram inconclusivos. Nos casos de crise 
confirmada, ela foi febril em metade dos casos, e status em 8,5%. Sindromes epilépticas graves 
ocorreram em 11,7% dos casos. CONCLUSÃO: Síndromes epilépticas graves ocorrem em >10% 
dos casos de crises epilépticas pós-vacinais. 
Comentário: O estudo não tem o objetivo de estabelecer relações causais entre vacina e 
epilepsia, pois não avaliou pessoas vacinadas e que não tiveram nada. Eles reforçam que 
estudos cuidadosos no passado já desvincularam vacinas a eventos neurológicos. O objetivo foi 
observar quais eventos epilépticos, quando ocorrem, são observados nas crises pós-vacinal. O 
que se percebeu é que a vacinação pode sim desmascarar uma síndrome epiléptica grave de 
base genética, como síndrome de Dravet, e devem ser observadas de perto, principalmente para 
DNPM. Além disso, se identificada uma síndrome epiléptica grave, ela não é pior nos vacinais 
que nos não-vacinais. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21692791 
 
 
Abordagem baseada em evidências do uso diagnóstico adequado da eletroencefalografia 
na suspeita de crises epilépticas.  
(“An evidence-based approach to proper diagnostic use of the electroencephalogram for 
suspected seizures”) 
Brigo F 
Epilepsy & Behavior 2011; 21: 219-22 
 



Abstract: OBJETIVO: Determinar quando o EEG deve ser aplicado, ambulatorialmente, na 
investigação de epilepsia. MÉTODO: Artigo de revisão. RESULTADOS: O EEG possui alta 
especificidade e baixa sensibilidade. Usando princípios do teorema de Bayes, buscou-se 
determinar quando ele ajuda e quando ele atrapalha no raciocínio diagnóstico. CONCLUSÃO: 
Possui alta especificidade e baixa sensibilidade, dessa forma não deve ser solicitado quando há 
muito baixa suspeita de epilepsia. Sua repetição aumenta a especificidade para >90%, mas não 
alcança 100%. A especificidade é alta, e sua solicitação em pacientes sabidamente epilépticos 
não tem tanto interesse em dar o diagnóstico de epilepsia, mas é crítico para seu manejo. 
Comentário: Uma revisão com poucos artigos, mas de pesquisador renomado e com estudos 
importantes na área de crise inédita; dessa forma sua visão do EEG é próxima do neurologista 
ambulatorial padrão. Infelizmente, há poucos estudos nessa área, e eles são antigos. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21624850 
 
 
Abordagem racional às opções de tratamento para síndrome de Lennox-Gastaut.  
(Rational approach to treatment options for Lennox-Gastaut syndrome) 
Montouris GD 
Epilepsia 2011; 52(Suppl. 5): 10-20 
 
Abstract: OBJETIVO: Determinar intervenções eficazes para amenizar a síndrome de Lennox-
Gastaut (SLG), uma encefalopatia epiléptica intratável de início na infância. MÉTODO: Artigo de 
revisão e opinião. RESULTADOS: Das quatro drogas autorizadas para uso em SLG pelo FDA 
(os únicos com ensaios randomizados): felbamato, lamotrigina, topiramato e rufinamida, esta 
última obteve o melhor desempenho. Estimulador de nervo vago pode reduzir em 60% o número 
de crises. Orientações sobre efeitos adversos de DAE e interações são fornecidas. 
CONCLUSÃO: Apesar de incurável, uma série de intervenções possui potencial para reduzir as 
crises epilépticas, e é necessária atenção para evitar efeitos adversos de tratamentos 
exagerados. 
Comentário: Bom artigo, dando visão geral dos cuidados com pacientes que têm SLG. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21790561 
 
 
Controle a longo-prazo de crises com queda com uma combinação de valproato, 
lamotrigina e benzodiazepínico: um estudo piloto aberto.  
(“Long-term control of epileptic drop attacks with the combination of valproate, 
lamotrigine, and a benzodiazepine: a “proof of concept”, open label study”) 
Machado VH, Palmini A, Bastos FA, Rotert R 
Epilepsia 2011; 52(7): 1303-10 
 
Abstract: OBJETIVO: Pesquisar se há embasamento para a hipótese que a associação entre 
VPA, LTG e um benzodiazepínico poderiam reduzir a incidência de crises com queda. Se 
houver, um estudo mais amplo pode ser proposto para determinar qual a magnitude do 
benefício, e se não se trata de um falso positivo, com a execução de um ensaio randomizado. 
MÉTODO: Estudo aberto com 32 pacientes, que tivessem qualquer tipo de epilepsia refratária e 
crises com queda. Após entrada, foi administrada medicação por 12 semanas e seu verificou 
freqüência de crises. RESULTADOS: Após 12 meses, as crises com queda reduziram em 96% 
(p<0,001). Houve efeitos adversos em 68% dos pacientes, mas sem necessidade de suspensão 



das drogas em estudo. CONCLUSÃO: Esta associação é promissora para a redução na 
incidência de crises com queda. 
Comentário: Reforça o benefício da associação de VPA+LTG, e indica a possibilidade de 
benefício adicional de benzodiazepínicos. Abre caminho para estudos mais amplos que 
determinem segurança e grupos mais beneficiados, como os que têm Sindrome de Lennox-
Gastaut. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21729037 
 
 

ATUALIZAÇÕES EM NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 
 
Tratamento endovascular das malformações arteriovenosas cerebrais com técnica de 
injeção prolongada de Onyx intranidal: resultados a longo prazo de 350 pacientes tratados 
(“Endovascular treatment of brain arteriovenous malformations with prolonged intranidal 
Onyx injection technique: long-term results in 350 consecutive patients with completed 
endovascular treatment course”) 
Saatci I, Geyik S, Yavuz K, Cekirge HS 
J Neurosurg. 2011 Jul;115(1):78-88 
 
Abstract: OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi apresentar a experiência dos autores e os 
seguimentos clínico e angiográfico, a longo prazo, de 350 pacientes com malformações 
arteriovenosas cerebrais (MAV) tratados com injeção intranidal prolongada de Onyx utilizando a 
técnica de refluxo descrita pelos autores. MÉTODOS: Trezentos e cinqüenta pacientes com MAV 
cerebrais foram tratados com Onyx, entre 1999 e 2008. Sendo 206 (59%) do sexo masculino e 
144 (41%) do sexo feminino, com idade média de 34 anos. Foram realizadas 607 sessões de 
embolização. O Onyx foi o único agente utilizado para as injeções em todos os pacientes, em 42 
pacientes foi utilizado NBCA (N-butil-cianoacrilato) em alta concentração para ocluir fístulas 
arteriovenosas associadas de alto fluxo, ou quando ocorreu perfuração ou dissecção. 
RESULTADOS: A oclusão angiograficamente confirmada foi atingida em 179 pacientes (51%) 
com o tratamento endovascular exclusivo; um paciente morreu devido à hemorragia 
intracraniana após o tratamento. Vinte e dois pacientes foram submetidos à ressecção cirúrgica, 
e 136 pacientes foram encaminhados a radiocirurgia após o tratamento endovascular. Em 4 
pacientes a embolização foi interrompida, e 5 pacientes recusaram a cirurgia complementar. 
Entre todos os 178 pacientes sobreviventes que apresentaram oclusão completa da MAV, 
angiograficamente confirmada, por embolização exclusiva, 1-8 anos de controles angiográficos 
(média 47 meses) confirmaram oclusões estáveis, com exceção de dois pacientes em que um 
pequeno recrutamento foi observado no primeiroano por controles angiográficos, apesar da 
oclusão total inicial aparente (taxa de recanalização 1,1%). De toda a série, cinco pacientes 
foram a óbito, a taxa de mortalidade foi de 1,4%. A taxa de morbidade permanente foi de 7,1%. 
CONCLUSÕES: Pela técnica descrita de injeção intranidal prolongada, o Onyx permite alcançar 
maiores taxas de cura anatômica em comparação às taxas de cura obtidas anteriormente com 
outros agentes embólicos. O mais importante, devido a esta técnica a penetração intranidal é 
muito mais efetiva, permitindo que MAV’s de alto grau, até então sem possibilidades 
terapêuticas, possam ser tratadas por radiocirurgia. 
Comentários: Neste artigo foi apresentada uma das maiores e mais importantes séries sobre 
MAV tratadas por embolização com Onyx, já publicadas. A taxa de cura de 51% atingida, pelo 
tratamento endovascular exclusivo, está entre as mais altas quando comparada a outras séries. 
Dos demais pacientes 163 receberam tratamento combinado, embolização seguida por cirurgia 



ou radiocirurgia. Entretanto, infelizmente, os autores não publicaram os resultados destes 
grupos. Neste estudo nota-se uma baixa taxa de morbimortalidade frente à taxa de cura atingida. 
Interessante notar que 28 cateteres não foram retirados da MAV, vale ressaltar que a retirada do 
cateter está fortemente relacionada a complicações hemorrágicas. Outros dados interessantes 
foram as taxas de cura de 98% para MAV’s graus I e II (Spetzler-Martin) e 12,5% para MAV’s 
graus III, IV e V. Portanto o presente estudo traz excelentes resultados comparados aos estudos 
anteriores e a publicação dos resultados do grupo que recebeu tratamento combinado seria de 
grande interesse a todos que tratam pacientes com MAV. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21476804 
 
 
Angioplastia de carótida utilizando técnica de looping por balão 
(“Balloon-assisted looping technique to perform carotid artery stenting”) 
Cohen JE, Gomori JM, Itshayek E 
J Clin Neurosci. 2011, Jul 25 
 
Abstract: Um ângulo agudo, <90 graus, entre a artéria carótida comum e a carótida interna, na 
sua origem, representa uma grande dificuldade a angioplastia com stent da artéria carótida. Nós 
apresentamos uma técnica de looping utilizando balão que pode facilitar a passagem do fio-guia 
ao longo deste ângulo agudo permitindo a colocação do stent com sucesso na carótida, seja em 
procedimentos com proteção ou sem proteção nos pacientes com estas desafiadoras estenoses.  
Comentário: Os autores trazem uma aplicação da técnica de looping, inicialmente descrita por 
Saruhan Cekirge no tratamento dos aneurismas cerebrais, para a realização de angioplastia com 
stent da artéria carótida interna. É descrito o caso de um paciente apresentando estenose crítica 
na origem da carótida interna esquerda. Havia um ângulo de 78 graus entre as carótidas interna 
e comum esquerdas. Ao inicio do procedimento a angulação não permitiu a passagem do micro-
guia pela estenose. Assim o micro-guia foi levado até a artéria maxilar interna onde um looping 
foi criado permitindo a sua passagem pela estenose. Após esta etapa um micro-balão 2.5 x 20 
mm foi passado pelo micro-guia e posicionado na carótida interna, distal à estenose. O micro-
balão foi então insuflado e o looping pode ser desfeito mantendo-se um trajeto mais retilíneo, 
com angulação mais favorável à ascenção do stent. Os autores lançaram mão de uma técnica 
descrita para a navegação através de aneurismas de anatomia complexa para transpor uma 
estenose crítica e angulada na carótida interna. Este relato revela grande perspicácia, 
criatividade e uma notável habilidade técnica do Intervencionista diante de um obstáculo 
virtualmente intransponível. Entretanto a liberação do stent, assim como a angioplastia, foi 
realizada sem técnica de proteção embólica. Para este caso haveria a possibilidade do uso de 
um filtro distal que fosse navegável por micro-guia ou então através da técnica de reversão de 
fluxo com oclusão proximal. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21795049 
 
 
Diversores de fluxo para os aneurismas intracranianos: Revisão 
(Flow Diversion for Intracranial Aneurysms: A Review) 
D’Urso PI, Lanzino G, Cloft HJ, Kallmes DF 
Stroke. 2011 Aug;42(8):2363-8  
 
Abstract: A introdução dos diversores de fluxo para o tratamento dos aneurismas intracranianos 
representa uma grande mudança de paradigma no tratamento desta patologia. A base teórica 



dos diversores de fluxo está no tratamento do segmento portador do aneurisma em vez de tratar 
o aneurisma em si. Os diversores de fluxo são projetados para alterar o fluxo na região do colo 
do aneurisma, preservando o fluxo no vaso e ramos adjacentes. Após o desvio do fluxo, ocorre 
trombose intra-aneurismática, seguido da redução do saco aneurismático assim como da 
organização e retração do trombo. Séries clínicas preliminares documentaram efetividade no 
tratamento de aneurismas de colo largo e/ou aneurismas grandes e gigantes, com aceitáveis 
taxas de complicações. No entanto, várias questões continuam sem resposta, como as 
relacionadas à incidência e aos mecanismos de ruptura do aneurisma após o tratamento, o 
destino dos pequenos vasos perfurantes, e as taxas de patência do stent a longo prazo. 
Comentário: O artigo expõe uma revisão sobre os stents diversores de fluxo, uma nova 
modalidade terapêutica endovascular para os aneurismas cerebrais. A aplicação destes stents 
representou uma mudança conceitual dramática acerca do tratamento dos aneurismas. A idéia 
germinal de seu uso é a cobertura do segmento arterial “doente” (portador do aneurisma) por um 
stent de malha metálica “mais fechada” levando ao redirecionamento do fluxo arterial normal 
para o lúmen habitual do vaso, fazendo com que o sangue entre em menor volume e de forma 
lenta e desorganizada no aneurisma. O desvio do fluxo sanguíneo do aneurisma para o lúmen 
arterial normal promove uma trombose progressiva dentro do aneurisma, ocorre uma retração do 
coágulo e, assim, a uma redução das dimensões do saco aneurismático. A partir deste conceito 
alguns aneurismas como os gigantes, de colo largo ou fusiformes podem ser tratados 
definitivamente. Estes aneurismas muitas vezes representam uma grande desafio técnico para a 
embolização com micro-molas e, frequentemente, necessitam de mais de uma sessão de 
tratamento para se obter a cura definitiva. Além do mais, aneurismas que determinam efeito 
expansivo e compressivo, com o stent diversor de fuxo podem apresentar redução de suas 
dimensões e resolução do efeito compressivo estrutural. Nesta revisão os autores abordaram 5 
estudos clínicos, por terem sido os únicos prospectivos. Nos estudos avaliados os aneurismas 
tratados eram não-rotos em 86-100% e de circulação anterior em 71-95%. Sendo a maioria de 
colo largo, fusiformes ou que não puderam ser tratados anteriormente. A oclusão do aneurisma, 
observada angiograficamente, variou de 8 a 21% dos casos imediatamente após a colocação do 
stent, 69% aos 6 meses e > 90% em 1 ano. No primeiro mês do tratamento foi observada taxa 
de morbidade de 1,4 a 7,6% e mortalidade de 4 a 8%. A taxa de complicações tardias foi de 4 a 
7,6%. Analisados 242 pacientes que foram tratados (incluindo outras séries e relatos) a taxa de 
ruptura do aneurisma pós-procedimento foi de 2%. A estenose intra-stent foi observada em 
apenas 1 caso, medida em 30% e sem repercussões clinicas. Não foram observadas oclusões 
de ramos arteriais maiores que ficaram recobertos pelo stent. Entretanto não se sabe 
exatamente como evoluirão pequenos ramos perfurantes. Estudos in vitro, de dinâmica 
computacional de fluidos, revelam que o desvio de fluxo do aneurisma para o vaso portador 
ocorre em aneurismas de parede. Já para os aneurismas localizados em curvas arteriais não se 
observa o mesmo efeito. Estamos diante de uma revolução conceitual no tratamento dos 
aneurismas cerebrais e outros estudos clínicos, atualmente em andamento, possivelmente irão 
nos revelar mais dados sobre os benefícios e riscos desta nova modalidade terapêutica. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21737793
 
 

ATUALIZAÇÕES EM DISTÚRBIOS DE MOVIMENTO 
 
Questões no Manejo a Longo Prazo na Síndrome das Pernas Inquietas 
(“Long-Term Management Issues in Restless Legs Syndrome”) 
Chokroverty, S. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21737793


Mov Disord. 2011; 26(8):1378-85. 
 
Abstract: A síndrome das pernas inquietas (SPI) é um distúrbio do movimento e do sono com 
sintomas que duram a vida inteira, causando considerável morbidade. Vários ensaios clínicos de 
curto seguimento e alguns de longo seguimento, abertos e duplo-cegos, têm demonstrado a 
eficácia e segurança da terapia dopaminérgica na SPI. O tratamento a longo prazo, entretanto, 
está associado ao surgimento de efeitos colaterais incômodos e duradouros, que se mostram 
como desafios aos clínicos. Estas complicações a longo prazo podem ser categorizadas como 
associadas à doença em si (impacto sobre o sono e exacerbações agudas dos sintomas da SPI) 
e ao uso das medicações (aumentação, ataques de sono, transtornos de controle de impulsos, 
abuso e dependência, reação local e, ocasionalmente, apneia do sono, complicações fibróticas e 
aumento de peso). 
Comentário: Escrito por uma das maiores autoridades mundiais em Distúrbios do Sono, este 
artigo foca nas questões práticas que podem surgir no seguimento a longo prazo de pessoas 
com SPI. Relembra como situações simples, como deficiência de ferro, podem exacerbar os 
sintomas, e comenta sobre as drogas que pioram a SPI (inibidores seletivos de recaptação da 
serotonina e da noradrenalina, anti-histamínicos e anti-eméticos) e a forte associação entre SPI 
e síndrome da apneia obstrutiva do sono. Um dos pontos forte é o trecho sobre diagnóstico e 
tratamento do fenômeno de aumentação, com orientações bem objetivas. Reforça também o 
caráter progressivo da SPI, mostrando que a tendência natural dos sintomas é de piorar ao longo 
dos anos, principalmente se iniciados após os 45 anos de idade.  
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21538518 
 
 
Congelamento da Marcha: Caminhando por um misterioso fenômeno clínico 
(“Freezing of gait: moving forward on a mysterious clinical phenomenon”) 
Nutt JG, Bloem BR, Giladi N, Halett M, Horak FB, Nieuwboer A. 
Lancet Neurol 2011;10(8):734-44. 
 
Abstract: Congelamento da marcha (CM) é um fenômeno clínico único e incapacitante, 
caracterizado por curtos episódios de inabilidade em dar passos ou por passos extremamente 
curtos que ocorrem tipicamente no início da marcha ou durante a virada, enquanto se caminha. 
Pacientes com CM, o qual é uma característica das síndromes parkinsonianas, mostram 
variabilidade na métrica da marcha entre os episódios de CM e uma redução significativa do 
comprimento do passo com tremores em pernas freqüentes nos episódios de CM. Estudos 
fisiológicos, de imagem funcional e clínico-patológicos apontam para distúrbios nas regiões 
corticais frontais, os núcleos da base e a região locomotora mesencefálica como as prováveis 
origens do CM. Medicações, estimulação cerebral profunda e técnicas de reabilitação podem 
aliviar estes sintomas da CM em alguns pacientes, mas estes tratamentos têm pouca eficácia em 
pacientes com CM avançada. Um melhor entendimento do fenômeno é necessário para ajudar 
no desenvolvimento de estratégias terapêuticas efetivas. 
Comentário: O congelamento de marcha, a instabilidade postural e as alterações de marcha são 
fenômenos comuns às síndromes parkinsonianas e distúrbios correlatos (p.ex., hidrocefalia de 
pressão normal), de extrema morbidade e que pioram consideravelmente a qualidade de vida 
destas pessoas. Este artigo é uma revisão completa sobre o freezing, resumo dos resultados de 
um workshop internacional realizado sobre o tema, e é único em termos de descrição clínica do 
fenômeno. Quanto ao tratamento, reforça as estratégias com pistas visuais e auditivas, mas 



principalmente o uso de esteira na fisioterapia de reabilitação de marcha, a mais eficaz 
intervenção neste problema. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21777828 
 
 
Trauma periférico e distúrbios de movimento: uma revisão sistemática de relatos de caso. 
(“Peripheral trauma and movement disorders: a systematic review of reported cases”) 
van Rooijen DE, Geraedts EJ, Marinus J, Jankovic J, van Hilten JJ. 
J Neurol Neurosurg Psychiatry 2011;82(8):892-8. 
 
Abstract: OBJETIVO: Executar uma revisão sistemática de relatos de caso na literatura nos 
quais o trauma periférico precedeu o início de um distúrbio de movimento. MÉTODOS: Dois 
revisores independentemente realizaram uma busca no Medline e EMBASE. Informações sobre 
características dos pacientes, tipos de distúrbios de movimento e tipos de lesões foram 
coletadas, assim como informações sobre a propagação do distúrbio de movimento, fatores 
predisponentes, características psicológicas, presença de lesões de nervo e tratamento. 
RESULTADOS: 133 publicações com achados de 713 pacientes com distúrbios de movimento 
induzidos perifericamente foram inclusos. Os distúrbios de movimento foram mais comuns em 
mulheres. O distúrbio de movimento induzido perifericamente mais comum foi a distonia fixa, a 
qual estava geralmente associada com dor e anormalidades sensoriais da parte do corpo 
afetada. Em 26% dos pacientes, uma lesão nervosa foi identificada. Mais que um terço dos 
pacientes tinha síndrome de dor regional complexa; estes pacientes são mais jovens, têm um 
intervalo mais curto antes do desenvolvimento do distúrbio de movimento e mais frequentemente 
mostravam a disseminação dos distúrbios de movimento para outras partes do corpo. 
Aproximadamente 15% foram diagnosticados como distúrbios de movimento psicogênicos. Os 
distúrbios de movimento psicogênicos estavam associados com freqüências mais altas de 
distonias fixas e tremor. Em geral, a resposta a vários tratamentos, incluindo aplicações de 
toxina botulínica, era decepcionante. CONCLUSÕES: Enquanto existe uma sobreposição entre 
distúrbios de movimento induzidos perifericamente e distúrbios de movimento psicogênicos, esta 
revisão indica que existem muitos casos bem documentados de distúrbios de movimento 
induzidos perifericamente. Isto sugere que os distúrbios de movimento, tal como distonia, tremor, 
mioclonia e tiques, podem, sob certas circunstâncias (por exemplo, lesões de nervo ou 
predisposição genética), ser desencadeados por traumas periféricos. Mecanismos potenciais 
que podem explicar a possível fisiopatologia são discutidos. 
Comentário: É sempre um desafio determinar se um distúrbio de movimento (DM) após trauma 
é de origem orgânica ou psicogênica, e este interessante trabalho epidemiológico demonstrou 
alguns dados interessantes sobre DM associados a traumas (DMAT): (1) a distonia é o distúrbio 
mais comum nestes casos, podendo ser desde posturas fixas em membros (padrão mais 
comum) até distonias cervicais e blefarospasmos; (2) há uma nítida relação entre DMAT e DM’s 
de origem psicogênica, e sua diferenciação é muito difícil, já que a manifestação clínica é 
idêntica e quase um terço dos pacientes com DM psicogênico não tem qualquer outro transtorno 
psiquiátrico; (3) presença de ganho secundário e problemas no trabalho são bem comuns nos 
DM psicogênicos e (4) DMAT são mais refratários aos tratamentos, mesmo com toxina 
botulínica. Como a maioria dos pacientes não tem alterações psiquiátricas, realmente se acredita 
que haja uma relação patofisiológica entre o trauma e o DM. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21493756 
 
 



Estimando a taxa anual de declínio: dados prospectivos e longitudinais sobre gravidade 
de tremor em membros superiores em dois grupos de tremor essencial. 
(“Estimating annual rate of decline: prospective, longitudinal data on arm tremor severity 
in two groups of essential tremor cases”) 
Louis ED, Agnew A, Gillman A, Gerbin M, Viner AS. 
J Neurol Neurosurg Psychiatry 2011;82(7):761-5. 
 
Abstract: CONTEXTO: Apesar de sua alta prevalência, surpreendentemente existem poucas 
informações prospectivas e longitudinais sobre o curso clínico do tremor essencial (TE). Os 
próprios pacientes frequentemente querem saber de seus clínicos se e como seus tremores 
podem piorar ao longo do tempo. MÉTODOS: Como parte de 2 protocolos de pesquisa, 
informações prospectivas e longitudinais foram coletadas sobre gravidade do tremor em 2 
coortes de casos de TE (44+39 casos, n combinado=83). No início da avaliação e após 1 ano de 
seguimento, uma avaliação detalhada foi executada e o tremor de ação foi pontuado por um 
neurologista especialista em distúrbios do movimento experiente usando uma escala clínica 
padronizada (Total Tremor Score (TTS), pontuação 0-36). RESULTADOS: Na primeira coorte, o 
TTS aumentou anualmente em 0,32 (±0,89) pontos (aumento anual de 5,3 ±17,1% – mediana 
1,8% – a partir do escore da primeira avaliação). O TTS aumentou em ≥ 0,5 pontos em 23/24 
casos (95,8%) seguidos por ≥ 5 anos. Na segunda coorte, o escore TTS aumentou anualmente 
em 0,64 (±1,49) pontos (aumento anual de 3,1 ±8,1% – mediana 2% – a partir do escore da 
primeira avaliação). O TTS aumentou em ≥ 0,5 pontos em 11/15 casos (73,3%) seguidos por ≥ 5 
anos. Nenhum fator na primeira avaliação foi identificado como preditor de mudança anual na 
TTS. CONCLUSÕES: A maioria dos casos de TE exibiram uma piora progressiva em escores de 
tremor com o tempo, a qual foi estimada como um aumento médio na gravidade do tremor entre 
3,1% a 5,3% e a mediana do aumento anual a partir da primeira avaliação foi entre 1,8% e 2%. 
Estas estimativas publicadas serão um guia prognóstico útil para os clínicos e seus pacientes. 
Comentário: Este elegante trabalho buscou responder uma velha pergunta que neurologistas e 
portadores de tremor essencial (TE) se fazem: “TE progride com o passar dos anos?” Apesar 
das dificuldades técnicas que uma coorte como essa exige, foi nítido que 70 a 80% dos 
pacientes com TE tem piora do tremor ao longo do tempo (tempo médio de seguimento no 
estudo de 5,7 anos), a uma taxa de 3 a 5% por ano (baseada em uma escala validada de 
tremor). Fatores de risco que pudessem estar relacionados a um pior prognóstico na foram 
identificados. Esta informação é importante para se reter e passar aos pacientes, quando formos 
questionados, e mostra que o TE cada vez mais se mostra também como uma doença 
degenerativa. Nem tão essencial assim, como se diz.  
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21436230 
 
 
Doença de Parkinson: Questões Não-Motoras 
(“Parkinson’s disease: The non-motor issues”) 
Chaudhuri KR, Odin P, Antonini A, Martinez-Martin P. 
Parkinsonism Relat Disord 2011; Jul 7 [Ahead of Print] 
 
Abstract: Sintomas não-motores (SNM) da doença de Parkinson continuam pouco considerados 
e pouco pesquisados quando avaliados em um todo. Informações estão emergindo, mostrando 
que as queixas totais dos SNM são os principais determinantes da qualidade de vida, e não um 
isolado SNM, como a depressão. Somente ferramentas recentemente validadas como a 
NMSQuest, que possibilita aos pacientes declararem os SNM, e as escalas NMS e SCOPA, 



além da versão modificada da MDS-UPDRS, estão disponíveis e validadas para a avaliação 
clínica prática dos SNM. Pela primeira vez, ensaios clínicos estão incorporando sintomas não-
motores como medidas de desfecho, e recomendações clínicas para o tratamento de SNM da 
DP estão sendo publicados. Esta revisão almeja discutir alguns destes tópicos e aspectos 
práticos no manejo da doença de Parkinson nos dias atuais. 
Comentário: Pelo tema bastante badalado nos últimos anos, esta revisão sobre sintomas não-
motores da DP parecia ser promissora, mas é superficial e nitidamente foi escrita para divulgar 
uma escala criada pelo grupo dos autores do artigo para avaliar sintomas não-motores 
(NMSQuest). Contudo, é útil em passar a mensagem de que nós devemos cada vez mais nos 
preocupar com os sintomas não-motores, na mesma proporção que com os aspectos motores, 
pois podem ser responsáveis pela verdadeira queda na qualidade de vida destas pessoas. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21741874 
 


