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ATUALIZAÇÕES EM DISTÚRBIOS DO SONO 
 
Prevalência de síndrome das pernas inquietas na cidade rural de Cássia dos Coqueiros no 
Brasil 
("Prevalence of restless legs syndrome in the rural town of Cássia dos Coqueiros in 
Brazil") 
Eckeli AL, Gitaí LL, Dach F, Ceretta H, Sander HH, Passos AD, do Prado GF, Fernandes RM
Sleep Med. 2011 Sep;12(8):762-7. Epub 2011 Aug 6 
  
Abstract: Objetivo: Estimar a prevalência e avaliar as características e severidade das 
Síndromes das Pernas Inquietas em um comunidade urbana brasileira. Métodos: Estudo 
transversal conduzido durante 18 meses. Um neurologista realizou 1155 entrevistas utilizando os 
critérios diagnósticos do grupo de estudos internacional da Síndrome das Pernas Inquietas 
(GEISPI). Resultados: A prevalência ao longo da vida foi de 6,4%. Prevalência durante o último 
ano, durante o último mês e a última semana foi de  5,71%, 5,36% e 4,15%, respectivamente. 
Uma grande proporção de mulheres preencheram os critérios diagnósticos de SPI comparado 
aos homens (OR: 2,63, IC 95%; 1,54-4,51). Além disso, participantes com renda familiar baixa ( 
< $ 1575 USD) tiveram uma menor prevalência da doença comparada com famílias com alta 
renda familiar ( > $ 1575 USD) (OR: 2,91, IC 95%; 1,41-5,98). Conclusões: Este é o primeiro 
estudo epidemiológico de SPI conduzido na população brasileira. A prevalência total da doença 
e a maior proporção de SPI em mulheres neste estudo se assemelham aos achados de outros 
estudos conduzidos em países ocidentais. A associação de SPI com uma maior renda familiar 
não havia sido publicada e deve ser confirmada em estudos subseqüentes. 
Comentário: Trata-se do primeiro estudo epidemiológico brasileiro sobre a prevalência da 
Síndrome das Pernas Inquietas (SPI). O estudo traz uma prevalência de SPI de 6,4% ao longo 
da vida, evidenciando a importância e o impacto desta doença.  Foi observado uma maior 
prevalência em mulheres e em indivíduos com maior renda econômica. Foi observado um 
acomentimento nas duas pernas em 98,5 % dos sujeitos, sendo observado, neste grupo, 
simetria dos sintomas em 79,1% dos participantes.  A maior parte dos sujeitos apresentou 
sintomas de intensidade moderada (40,6%). Um total de 22 (32,4%) destes indivíduos 
procuraram assistência médica, no entanto nenhum deles recebeu diagnóstico correto. Valores 
de ferritina sérica menor que 50 µg/ ml foram evidenciados em 37,5% dos sujeitos com SPI 
(n=51).  O estudo apresenta os seguintes pontos fortes: 1. Foi conduzido (entrevista e exame 
clínico) por médico neurologista com formação em medicina do sono, permitindo a exclusão de 
sujeitos falso-positivos; 2. Alta taxa de participação da população (94,06%); 3. Abordagem do 
paciente no seu domicílio, evitando viés de seleção dos pacientes incluídos; 4. Avaliação de 
gravidade através de questionário validado para o português (Brasil). Limitações do estudo: 1. 
Não foi realizada a dosagem de ferritina no grupo controle; 2. A população estudada não é 
representativa da população brasileira. Por fim, este é um estudo da mais absoluta relevância 
mostrando o impacto e a relevância da SPI em uma população brasileira. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21824818
  
  
Morte Súbita Inesperada na Epilepsia e Sono 
("Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) and sleep") 
Nobili L, Proserpio P, Rubboli G, Montano N, Didato G, Tassinari CA
Sleep Med Rev. 2011 Aug;15(4):237-46. Epub 2010 Oct 15 
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Abstract: O risco de morte súbita inesperada é notadamente alto em pacientes com epilepsia 
em relação a população geral. A morte súbita inesperada em epilepsia (SUDEP) é 
provavelmente causada pela coexistência no período pós-ictal de fatores predisponentes e 
precipitantes. Entre estes, a ocorrência de crise convulsiva antes do evento fatal é o único fator 
constantemente presente. Diferentes mecanismos, a saber arritmias cardíacas, disfunções 
respiratórias, desregulação da circulação sistêmica ou cerebral foram sugeridos como potencial 
mecanismos fisiopatológicos. Além disso, dados clínicos sugerem que SUDEP ocorre 
preferencialmente durante o sono. No intuito de avaliar uma possível relação entre sono e 
SUDEP, foram avaliados estudos nos quais havia informações suficientes sobre as 
circunstâncias da morte do paciente. As análises confirmaram que as relações entre sono e 
SUDEP não ocorreram exclusivamente ao acaso, uma vez que a ocorrência de SUDEP durante 
o sono é maior que 40% na maior parte dos estudos. Foi discutido possíveis mecanismos a 
longo prazo e precipitantes envolvendo a interação entre sono e epilepsia parecendo favorecer a 
ocorrência de SUDEP. De acordo com esta perspectiva, possíveis medidas preventivas foram 
hipotetizadas. 
Comentário: Trata-se de artigo de revisão sobre a morte súbita inesperada relacionada a 
epilepsia (SUDEP) e suas possíveis relações com o sono e seus transtornos. O artigo traz 
prevalências de SUDEP durante o sono maiores de 40%, levando a considerar que não se trata 
de mera coincidência. Dessa forma, possíveis mecanismos relacionados a fisiologia no sono nos 
pacientes com epilepsia, assim a influência de doenças do sono, como a apnéia do sono, podem 
contribuir com a maior ocorrência de SUDEP durante o sono. Entre os fatores de risco para a 
ocorrência de SUDEP destaca-se: o controle insatisfatório das crises, a alta freqüência dos 
eventos ictais, as epilepsias de início na juventude e com longo duração. Entre os fatores 
precipitantes, a ocorrência de crise convulsiva precedendo a SUDEP parece ser uma 
característica marcante. Os mecanismos propostos para SUDEP são afetados de diferentes 
formas durante o sono. A epilepsia ocasiona diversas alterações durante o sono, a saber: 
alterações autonômicas e o aumento no número de microdespertares e de mudanças de fases 
do sono, mesmo na ausência de crises convulsivas. Estes últimos são ocasionados em parte por 
atividade epileptiforme interictal e por atividades periódicas. Entre as alterações autonômicas 
destaca-se a redução, em relação a sujeitos normais, da variabilidade fisiológica da freqüência 
cardíaca, principalmente em sono NREM, predispondo a ocorrência de arritmias. Vale ressaltar 
ainda a prevalência aumentada de distúrbios do sono nos pacientes com epilepsia, como a 
Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono, demonstrada em diferentes estudos. Estapor sua vez 
favorece a ocorrência de SUDEP pelas disfunções autonômicas pelos eventos respiratórios 
durante o sono assim como pelo maior número de despertares neste indivíduos. Outros 
transtornos do sono levam a privação do sono, piorando a freqüência de crises convulsivas. Os 
autores sugerem, por fim, que a SUDEP possam ser previnida por medidas simples como 
hábitos de vida regulares, higiene do sono adequada, uso de travesseiros “anti-sufocantes”, 
supervisão durante o período noturno, além da detecção e tratamento dos transtornos do sono. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20951616
  
Hiperssonia Recorrente: Uma revisão de 339 casos 
("Recurrent hypersomnia: A review of 339 cases") 
Billiard M, Jaussent I, Dauvilliers Y, Besset A
Sleep Med Rev. 2011 Aug;15(4):247-57. Epub 2010 Oct 20
 
Abstract: Baseado numa revisão de 339 casos identificados, foram identificados e comparados 
4 formas clínicas de hiperssonias recorrentes: (1) Síndrome de Kleine-Levin (KLS) (239 casos); 
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(2) Síndrome de Kleine-Levin sem sintomas compulsivos alimentares (KLS WOCE) (54 casos); 
(3) Hiperssonia relacionada a menstruação (MRH) (18 casos); e Hiperssonia recorrente com 
comorbidades (RHC) (28 casos). A segunda parte da revisão considerou os principais temas 
correntes nas hiperssonias recorrentes: os fatores predisponentes, incluindo um aparte com 
casos familiares; a patofisiologia baseado em aspectos clínicos, informações de neuroimagem, 
exames neuropatológicos e medidas de hipocretina-1 no líquido cerebroespinhal; Temas de 
recorrência e uma possível disfunção de sistemas do ritmo circadiano; a relação de hiperssonia 
com transtornos de humor; e um comentário sobre Síndrome de Kleine-Levin atípico. Os 
principais objetivos deste estudo são: fazer uma distinção nosológica clara das diferentes formas 
de HR, destacar o achado que a prevalência de KLS familiar é semelhante aos casos familiares 
de narcolepsia, sugerir possíveis mecanismos com envolvimento de grande quantidade de 
estruturas corticais e subcorticais na hiperssonia recorrente e avaliar possíveis evidências que 
aproximam as HR dos transtornos do humor. 
Comentário: Trata-se de estudo de revisão sobre as diferentes formas de hiperssonia 
recorrente. Diferente de outros artigos publicados anteriormente, este não se restringiu apenas a 
Síndrome de Kleine-Levin assim como também comparou os diferentes subtipos de HR. O artigo 
trouxe ainda subtipos diferentes de HR dos já abordados na Classificação Internacional dos 
Distúrbios do Sono, 2ª. Edição, a saber: KLS WOCE, RHC e Síndrome de Kleine-Levin atípica. 
Entre as características avaliadas da KLS, destaca-se uma prevalência de apenas 30% para 
aparecimento simultâneo de HR, compulsão alimentar e desinibição sexual durante os episódios. 
Os casos em que ocorrem a apresentação dos três sintomas relatados associado a 
comportamentos estranhos (comportamento social inapropriado, esteriotipias motoras e 
comportamentos infantilizados) ocorre em apenas 14,2% do total. Na hiperssonia relacionada a 
menstruação foi relatado o puerpério ocasionando episódios de HR além dos períodos 
menstruais. Foi proposta baseado na análise de casos sintomáticos, além de estudos com 
SPECT durante o evento e entre os eventos, de fisiopatologia que envolva além do hipotálamo a 
perda da conectividade de regiões corticais e  subcorticais com o sistema límbico. Foi descrito 
casos de Hiperssonia recorrente associado a comorbidades em lesões frontais, talâmicas e 
pedunculares. Merece destaque ainda a caracterização da Síndrome de Kleine-Levin atípica na 
qual ao invés da hiperssonia recorrente e da compulsão alimantar, podem ocorrer, insônia e/ou 
anorexia, respectivamente, durante os episódios de ataque. A limitação deste estudo consiste no 
fato de tratar-se de estudo retrospectivo com fontes heterogêneas de descrição clínica, 
radiológica e laboratorial dos pacientes, além de uma quantidade importante de dados não 
disponíveis nas publicações. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20970360
  
 
 

ATUALIZAÇÕES EM NEUROLOGIA COGNITIVA 
 
O efeito projetado da redução dos fatores de risco na prevalência da doença de Alzheimer 
(“The projected effect of risk factor reduction on Alzheimer’s disease prevalence”) 
Barnes DE, Yaffe K 
Lancet Neurol 2011; 10:819-28 
  
Abstract: Atualmente, aproximadamente 33,9 milhões de pessoas ao redor do mundo têm 
doença de Alzheimer (DA), e se espera que a prevalência triplique nos próximos 40 anos. O 
objetivo desta revisão é resumir as evidências de 7 fatores de risco potencialmente modificáveis 
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para DA: diabetes, hipertensão na idade adulta, obesidade na idade adulta, tabagismo, 
depressão, inatividade cognitiva ou baixa escolaridade e inatividade física. Além disso, nós 
projetamos o efeito da redução dos fatores de risco na prevalência de DA através do cálculo dos 
riscos atribuíveis populacionais (porcentagem de casos atribuíveis a um fator específico) e o 
número de casos de DA que poderiam ser prevenidos pela redução dos fatores de risco em 10% 
e 25% da população mundial e dos EUA. Juntos, até metade dos casos de DA no mundo (17,2 
milhões) e nos EUA (2,9 milhões) são potencialmente atribuíveis a estes fatores. Uma redução 
de10 a 25% em todos os 7 fatores de risco poderia prevenir potencialmente de1,1 a 3 milhões de 
casos de DA pelo mundo e de184 a 492 mil casos nos EUA. 
Comentário: Infelizmente, já que as drogas modificadoras de doença não mostram resultados 
importantes na doença de Alzheimer, cada vez se estuda mais maneiras de se prevenir o 
surgimento da DA. Sabe-se que vários fatores de risco, como os citados no abstract, que são 
modificáveis, podem reduzir drasticamente a prevalência desta doença neurodegenerativa. 
Aproveitando que estamos no mês da doença de Alzheimer, devemos encorajar as pessoas a 
conhecer e evitar estes fatores de risco, não apenas para prevenção de DA, mas para várias 
doenças crônicas. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21775213
  
 
Inclusão do Transtorno Comportamental do Sono REM melhora a classificação 
diagnóstica d demência por corpos de Lewy 
(“Inclusion of RDB improves the diagnostic classification of dementia with Lewy bodies”) 
Ferman TJ, Boeve BF, Smith GE, Lin SC, Silber MH, Pedraza O, Wszolek Z, Graff-Radford NR, 
Uitti R, Van Gerpen J, Pao W, Knopman D, Pankratz VS, Kantarci K, Boot B, Parisi JE, Dugger 
BN, Fujishiro H, Petersen RC, Dickson DW 
Neurology 2011; 77:875-882 
  
Abstract: OBJETIVO: Para determiinar se a adição do transtorno comportamental do sono REM 
(TCREM) aos critérios diagnósticos da demência por corpos de Lewy (DCL) melhora a acurácia 
da classificação em casos de DCL confirmados por necrópsia. MÉTODOS: Nós seguimos 234 
pacientes consecutivos com demência até a necropsia, com média de 4 avaliações por ano. 
Diagnósticos clínicos incluíram DCL, doença de Alzheimer (DA), síndrome corticobasal e 
demência frontotemporal. O diagnóstico patológico obedeceu os critérios do consenso de DCL 
de 2005 e incluiu sem/baixa probabilidade de DCL (não-DCL; n = 136) e intermediária/alta 
probabilidade de DCL (DCL; n = 98). Modelo de regressão e análise de sensibilidade e 
especificidade foram usados para avaliar o papel diagnóstico do TCREM. RESULTADOS: Cada 
uma das 3 características principais aumentaram a chance de DCl confirmada em necropsia em 
até 2 vezes, e o TCREM aumentou a chance em 6 vezes. Quando DCL clinicamente provável 
englobou demência e 2 ou mais das 3 características, a sensibilidade foi de 85% e 
especificidade de 73%. Quando TCREM foi adicionada (como característica principal) e DCL 
provável englobou 2 ou mais das 4 características, a sensibilidade aumentou para 88%. Quando 
demência e TCREM foram ambos designados como DCL provável, a sensibilidade aumentou 
para 90%, enquanto que especificidade se manteve em 73%. O modelo com alucinações visuais, 
parkinsonismo e TCREM reduziram a sensibilidade para 83%, mas elevou a especificidade para 
85%. CONCLUSÕES: Inclusão do TCREM como uma característica clínica principal aumenta a 
acurácia diagnóstica da DCL comprovada em necrópsia. 
Comentário: Mesmo sendo a segunda causa mais prevalente de demência no mundo, a DCL 
ainda é subdiagnosticada, e talvez pela baixa sensibilidade de seus critérios diagnósticos atuais. 
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Isto é importante na prática clínica, pois às vezes estes pacientes não são tratados devidamente 
com inibidores da acetilcolinesterase e neurolépticos podem ser usados de modo iatrogênico. A 
inclusão desta condição, o TCREM, como um critério primário para o diagnóstico de DCL 
aumentou para a animadora margem de 90% de sensibilidade, mantendo a especificidade. Vale 
a pena lembrar que o TCREM pode ser detectado na anamnese e confirmado através da 
polissonografia, e que também é freqüente na doença de Parkinson. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21849645
 
  
Tecnologia de Células-Tronco para Doenças Neurodegenerativas 
(“Stem cell technology for neurodegenerative diseases”) 
Lunn JS, Sakowski SA, Hur J, Feldman EL 
Ann Neurol 2011; 70(3):353-61 
 
Abstract: Nos últimos 20 anos, as tecnologias em células-tronco se tornaram uma atrativa 
opção em ascensão para investigar e tratar doenças neurodegenerativas. Nesta revisão, nós 
discutiremos o processo de ampliação da pesquisa básica em células-tronco em terapias 
translacionais para pacientes com doenças neurodegenerativas. Nós iniciamos com uma 
discussão sobre a carga destas doenças para a sociedade, enfatizando a necessidade para uma 
atenção maior para avanços em terapias com células-tronco. Então explicamos os vários tipos 
de células-tronco usados em pesquisa de doenças neurodegenerativas, e delineamos questões 
importantes a se considerar na transição de terapias com células-tronco da bancada para a beira 
do leito. Finalmente, nós detalhamos os progressos atuais envolvendo as aplicações das 
terapias com células-tronco em doenças neurodegenerativas específicas, focando na doença de 
Parkinson, doença de Huntington, doença de Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica e atrofia 
espinomuscular. Com um maior entendimento da capacidade das tecnologias em células-tronco, 
há uma esperança pública crescente de que estas terapias continuarão a progredir em 
tratamentos realistas e eficazes para tais doenças. 
Comentário: Atualmente em Neurologia, as terapias com células-tronco ainda são vistas com 
desconfiança, e sua eficácia vem sendo testada principalmente em doenças neurológicas 
imunomediadas. Nas doenças neurodegenerativas, uma possível terapia celular baseada em 
neurogênese tem sido tentada em várias doenças, com resultados pouco práticos até o 
momento. Como exemplo, na doença de Parkinson o uso de células-tronco teve grande impulso 
no início da década passada, mas o alto número de complicações fez os ensaios clínicos quase 
sumirem. A revisão não é específica de Neurologia Cognitiva, mas é adequada para 
entendermos alguns aspectos básicos da terapia. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21905078
 
  
Condições Neurológicas Tratáveis Mal Diagnosticadas como Doença de Creutzfeldt-Jakob 
(“Treatable Neurological Disorders Misdiagnosed as Creutzfeldt-Jakob Disease”) 
Chitravas N, Jung RS, Kofskey DM, Blevins JE, Gambetti P, Leigh J, Cohen ML 
Ann Neurol 2011;70:437-444 
  
Abstract: OBJETIVO: A conscientização elevada da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) entre 
médicos e o público leigo levou a sua freqüente consideração no diagnóstico diferencial dos 
pacientes com demência rapidamente progressiva (DRP). Nossa finalidade foi determinar quais 
doenças tratáveis são mais comumente diagnosticadas de modo errado como DCJ. MÉTODOS: 
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Nós fizemos uma revisão clínica e neuropatológica de casos de necrópsia de encéfalos sem 
doença priônica encaminhados ao US National Príon Disease Pathology Surveillance Center (um 
centro nacional americano de vigilância de doenças priônicas) na Case Western Reserve 
University de Janeiro2006 aDezembro 2009. RESULTADOS: De 1106 encéfalos necropsiados, 
352 (32%) foram negativos para doença priônica, 304 dos quais tinham material disponível para 
avaliação histopatológica. Doença de Alzheimer (n=154) e demência vascular (n=36) foram os 2 
diagnósticos mais freqüentes. Setenta e um pacientes tinham doenças potencialmente tratáveis. 
Achados clínicos incluíram demência (42 casos), sinais piramidais (n=20), cerebelares (n=14) ou 
extrapiramidais (n=12), mioclonias (n=12), distúrbios visuais (n=9) e mutismo acinético (n=5); um 
EEG típico ocorreu apenas em um caso. Diagnósticos neuropatológicos incluíram distúrbios 
imunomediados (n=26), neoplasias (n=25, mais freqüentemente linfoma), infecções (n=14) e 
distúrbios metabólicos (n=6). INTERPRETAÇÃO: Em pacientes com DRP, distúrbios tratáveis 
deveriam ser considerados e excluídos antes de se diagnosticar DCJ. Pacientes mal 
diagnosticados frequentemente não preenchiam os critérios da OMS. DRP com proteína 14-3-3 
positiva não deve ser considerada como suficiente pata o diagnóstico de DCJ. A aderência aos 
critérios revisados de DCJ, que incluem RM distinta com características de doença priônica, 
provavelmente irão melhorar a acurácia diagnóstica. 
Comentário: As DRP são condições raras, de fato, mas sempre que um neurologista se depara 
com uma é motivo de muita preocupação, pela dificuldade de investigação e pelo prognóstico 
trágico. Este artigo vem ressaltar que DRP não é sinônimo de doença priônica, e que o paciente 
deve ser extensamente investigado para potenciais etiologias tratáveis, antes de receber o 
carimbo de DCJ e sofrer o descrédito de uma doença fatal. Chamo atenção para 2 condições 
vistas no artigo: os linfomas de sistema nervoso central, que podem ter formas de difícil 
diagnóstico, e a encefalopatia de Wernicke, visto que a população idosa tem uma tendência 
natural às hipovitaminoses por suas comorbidades – estas condições podem simular um caso de 
DCJ, e sua confirmação diagnóstica é muito difícil. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21674591
 
  
Doença de Alzheimer Rapidamente Progressiva 
(“Rapidly Progressive Alzheimer Disease”) 
Schmidt C, Wolff M, Weitz M, Bartlau T, Korth C, Zerr I. 
Arch Neurol 2011;68(9):1124-1130 
  
Abstract: Taxas diferentes de prorgessão têm sido observadas entre pacientes com doença de 
Alzheimer (DA). Fatores de risco que aceleram a degeneração tem sido identificados e alguns 
estão sendo discutidos, como genética, comorbidades e o surgimento precoce de sinais motores 
na DA. Formas progressivas da DA com rápido declínio cognitivo e duração da doenças de 
apenas poucos anos têm sido descritas. Esta curta revisão visa promover uma visão geral do 
conhecimento atual da DA rapidamente progressiva (DArp). Além disso, nós sugerimos que o 
rapidamente, neste contexto, deva ser definido como uma queda de 6 pontos no Mini-Exame do 
Estado Mental (MEEM) por ano. 
Comentário: Na prática clínica, os casos de demência rapidamente progressiva raramente são 
considerados como decorrentes de DA, até mesmo porque temos a concepção clássica de que 
DA é uma doença, por definição, insidiosa, com vários anos de duração. Este artigo mostra uma 
subforma de DA, caracterizada pela queda de muitos pontos no MEEM por ano (o artigo define 
como queda de 6 pontos/ano no MEEM), surgimento precoce de alterações motoras 
(principalmente sinais extrapiramidais) e sobrevida de menos de 2 anos, chamada de DA 
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rapidamente progressiva. É nítido que ainda se tem pouca informação deste fenótipo da doença, 
mas aparenta ter uma fisiopatologia semelhante à DA clássica. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21911694
 
 

ATUALIZAÇÕES EM NEUROLOGIA VASCULAR 
 
Lesões isquêmicas agudas cerebrais na hemorragia intracerebral: um estudo 
multicêntrico, caso-controle, com ressonância magnética 
(“Acute ischaemic brain lesions in intracerebral haemorrhage: multicentre cross-sectional 
magnetic resonance imaging study”) 
Gregoire SM, Charidimou A, Gadapa N, Dolan E, Antoun N, Peeters A, Vandermeeren Y, Laloux 
P, Baron JC, Jäger HR, Werring DJ
Brain 2011:134;2376–2386. 
 
Abstract: Lesões isquêmicas subclínicas em ressonância magnética de encéfalo foram 
recentemente descritas em hemorragias cerebrais espontâneas, e podem ser importantes para a 
compreensão fisiopatológica e para guiar a terapêutica. Os mecanismos subjacentes são 
incertos. Nós testamos a hipótese de que lesões isquêmicas estão relacionadas a marcadores 
de gravidade e tipo de doença de pequenos vasos (arteriopatia hipertensiva e angiopatia 
cerebral amilóide) em um estudo multicêntrico de caso-controle. Foram estudados pacientes 
consecutivos com hemorragia cerebral atendidos em centros especializados em AVC, e 
pacientes pareados para idade, sem hemorragia cerebral, referenciados para atendimento 
nestes mesmos centros. Lesões isquêmicas agudas foram avaliadas por ressonância magnética 
(<3 meses após a hemorragia cerebral) com sequência de difusão. Alterações de substância 
branca e micro-hemorragias foram graduadas com escalas validadas. Foram investigadas 
associações entre lesões em sequência de difusão, características clínicas e radiológicas. Foram 
incluídos 114 pacientes com hemorragia cerebral (39 com angiopatia amilóide cerebral provável) 
e 47 controles pareados por idade. A prevalência de lesões em sequência de difusão foi de 9/39 
(23%) em hemorragias relacionadas a angiopatia amilóide cerebral provável contra 6/75 (8%) 
nos demais pacientes com hemorragia cerebral (P=0,024); não foram encontradas lesões em 
sequência de difusão entre os controles. Lesões em sequência de difuão foram na sua maioria 
corticais e estiveram associadas com maior escore médio de alterações de substância branca 
(razão de chances 1,14 por unidade de aumento do escore, intervalo de confiança de 95%, 1,02-
1,28, P=0,024) e com a presença exclusiva de micro-hemorragias lobares (razão de chances 
3,85, intervalo de confiança de 95%, 1,15-12,93, P=0,029). Lesões cerebrais isquêmicas agudas 
subclínicas são frequentes após hemorragias cerebrais, porém previamente subestimadas, e são 
três vezes mais comuns em hemorragias cerebrais relacionadas a angiopatia amilóide cerebral. 
Lesões isquêmicas cerebrais estão associadas com alterações de substância branca e com 
micro-hemorragias cerebrais, sugerindo que estas resultam de doença oclusiva de pequenos 
vasos. Lesões em sequência de difusão contribuem para o ônus global da lesão cerebral 
vascular em hemorragias cerebrais, e podem servir como marcador substitutivo útil de lesão 
isquêmica proveniente de doença de pequenos vasos. 
Comentário: O campo da neurologia vascular está dividido pela dicotomia isquemia-hemorragia. 
Um conjunto crescente de evidências tem demonstrado que esta dicotomia se dilui quando 
consideramos eventos cerebrovasculares provenientes de doença de pequenos vasos, tanto 
quando devidos a angiopatia hipertensiva, quanto a angiopatia amilóide. Neste estudo caso-
controle, multicêntrico, envolvendo pouco mais de 100 pacientes, foi averiguada a concomitância 
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de lesões cerebrais isquêmicas – diagnosticadas por sequência de difusão de ressonância 
magnética – no período subagudo a crônico de hemorragias cerebrais espotnâneas primárias. 
Lesões isquêmicas foram mais comuns em pacientes com angiopatia amilóide provável, 
segundo os critérios de Boston, e mais comuns quanto mais acentuada a presença de alterações 
de substância branca e micro-hemorragias. O sítio mais comum de lesão isquêmica foi no lobo 
frontal. Esse achado aponta para um provável mecanismo não reconhecido de deterioração 
neurológica persistente em pacientes com hemorragia cerebral, e levanta uma questão prática 
relevante: se terapias antitrombóticas devem ser absolutamente contraindicadas em pacientes 
com hemorragia cerebral subaguda ou crônica, especialmente no subgrupo em que tais lesões 
isquêmicas são detectadas. Se por um lado a angiopatia hipertensiva é classicamente associada 
a hemorragias profundas e infatos lacunares, a angiopatia amilóide, além da associação clássica 
com hemorragias lobares, está significativamente associada a isquemia cerebral no córtex e na 
transição cortico-subcortical. Cabe resaltar, pacientes com lesões isquêmicas adjacentes ao 
hematoma foram exlcuídos, portanto as concluões deste estudo não valem para o entendimento 
da lesão peri-hematoma, cuja fisiopatologia ainda permanece não esclarecida. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21841203
 
 
Differences in diffusion-weighted image and transesophageal echocardiographical 
findings in cardiogenic, paradoxical and aortogenic brain embolism 
(“Diferenças em achados de imagem de sequência de difusão e em ecocardiograma 
transesofágico na embolia cerebral cardiogênica, paradoxal e aortogênica”) 
Fujimoto S, Toyoda K, Jinnouchi J, Yasaka M, Kitazono T, Okada Y
Cerebrovasc Dis 2011;32:148–154 
  
Abstract: Introdução e Objetivo: O objetivo deste estudo foi o de esclarecer a diferença da 
topografia do infarto em sequência de difusão e de achados em ecocardiografia transesofágica 
em pacientes com AVC com diferentes origens embólicas. Métodos: Foram estudados 270 
pacientes consecutivos com AVC isquêmico que tinham infartos corticais ou subcorticais 
documentados por sequência de difusão, sem estenoses arteriais significativas de artérias 
cerebrais. Doenças cardíacas, doenças com shunt direita-esquerda e ateromas aórticos > ou = 
4mm foram identificadas utilizadno várias ferramentas diagnósticas incluindo ecocardiograma 
transesofágico. Resultados: Setenta e oito (29%) pacientes apresentaram múltiplas origens 
embólicas. Infartos grandes foram mais comuns em pacientes que tinham doená cardíaca como 
única origem embólica, e foi incomum em pacientes com ateroma aórtico como única origem 
embólica. Infartos vertebrobasilares foram relativamente comuns em pacientes com somente 
ateroma aórtico. Aneurisma de septo atrial foi mais comum em pacientes com dhunt direita-
esquerda do que na presença de outras origens embólicas (P=0,0036). Características 
específicas de ateromas aórticos (placa móvel, extensão para ramos, e formação de úlceras; 
P=0,0001) bem como infartos pequenos ou de tamanho moderado (P=0,0004) foram mais 
comuns em pacientes com ateromas aórticos como única origem embólica. Conclusões: 
Pacientes com infartos embólicos frequentemente possuem múltiplas origens embólicas. Este 
estudo sugere a possibilidade de que o AVC embólico possui características clínicas específicas 
dependendo de sua origem. Achados em sequência de difusão e de ecocardiograma 
transesofágico podem ser úteis para caracterizar embolia cardiogênica, paradoxal e aortogênica. 
Comentário: A fisiopatologia embólica responde pela maioria dos infartos cerebrais, e sua 
identificação é de grande importância para o planejamento profilático secundário. Uma 
característica marcante do AVC embólico é a grande variedade de possíveis origens embólicas, 
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incluindo fibrilação atrial, distúrbios estruturais cardíacos, ateromatose de arco aórtico, embolia 
paradoxal, entre muitas outras. Neste estudo, Fujimoto procuraram comparar o padrão clínico e 
topográfico de infartos cerebrais em pacientes com possíveis origens cardioembólicas, 
ateroembólicas aórticas, e paradoxais (pacientes com estenoses arteriais maiores do que 50% 
foram excluídos). Infartos cardioembólicos estiveram associados a maior volume de infarto. A 
presença de origem ateroembólica aórtica esteve associada a infartos de menor volume, e 
acomentendo preferencialmente o território vertebrobasilar e carotídeo esquerdo. Anormalidades 
compatíveis com embolia paradoxal estiveram associadas a menor idade, sexo feminino e a 
presença de aneurisma de septo atrial. Cabe ressaltar que 29% dos pacientes apresentavam 
mais de uma possível origem embólica proximal. Esse trabalho delinea importantes correlações 
entre aspectos topográficos e etiológicos, que podem ser úteis na seleção de exames 
complementares para investigação etiológica do AVC. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21778712
 
  
Apixaban versus varfarina para pacientes com fibrilação atrial 
(“Apixaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation”) 
Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ et al. The ARISTOTLE Committees and Investigators 
N Engl J Med 2011; 365:981-992 
  
Abstract: Introdução: Antagonistas de vitamina K são altamente efetivos para prevenção de 
AVC em pacientes com fibrilação atrial mas tem diversas limitações. Apixaban é um novo inibidor 
direto do fator Xa que tem mostrado capacidade de reduzir o risco de AVC em uma população 
similar quando comparado com aspirina. Material e Métodos: Neste ensaio randomizado, duplo-
cego, comparou-se apixaban (na dose de 5 mg duas vezes ao dia) com varfarina (razão 
normalizada internacional alvo, 2,0 a 3,0) em 18.201 pacientes com fibrilação atrial e pelo menos 
um fator de risco adicional para AVC. O desfecho primário foi de AVC isquêmico ou hemorrágico 
ou embolia sistêmica. O ensaio foi desenhado para testar a não-inferioridade, tendo como 
objetivos secundários chave o teste de superioridade para o desfecho primário e para a 
ocorrência de hemorragias maiores e morte por qualquer causa. Resultados: A duração mediana 
de seguimento foi de 1,8 anos. A taxa de desfecho primário foi de 1,27% ao ano no grupo 
apixaban, comparada a 1,60% ao ano no grupo varfarina (hazard ratio 0,79; intervalo de 
confiança [IC] de 95%, 0,66 a 0,95; P<0.001 para não-inferioridade; P=0.01 para superioridade). 
A taxa de hemorragias maiores foi de 2,13% ao ano no grupo apixaban, comparada a 3,09% ao 
ano no grupo varfarina (hazard ratio, 0,69; IC 95%, 0,60 a 0,80; P<0,001), e as taxas de morte 
por qualquer causa foram de 3,52% e 3,94%, respectivamente (hazard ratio, 0,89; IC 95%, 0,80 
a 0,99; P=0,047). A taxa de AVC hemorrágico foi de 0,24% ao ano no grupo apixaban, e de 
0,47% ano no grupo varfarina (hazard ratio, 0,51; IC 95%, 0,35 a 0,75; P<0,001), e a taxa de 
AVCI isquêmico ou de tipo indeterminado foi de 0,97% ao ano no grupo apixaban e 1,05% ao 
ano no grupo varfarina (hazard ratio, 0,92; IC 95%, 0,74 a 1,13; P=0,42). Conclusões: Em 
pacientes com fibrilação atrial, apixaban foi superior à varfarina para prevenção de AVC ou 
embolia sistêmica, causou menos hemorragias, e resultou em menor mortalidade. 
Comentário: O uso de antagonistas de vitamina K em pacientes com fibrilação atrial é uma das 
medidas mais eficazes dentro do universo de intervenções profiláticas para o AVC. Entretanto, é 
também arriscada pelo risco de hemorragias, e demanda a realização de exames e consultas 
frequentes. Alternativas à varfarina tem surgido em ensaios clínicos de fase III. Após o 
dabigatran e o rivaroxaban, agora o apixaban aparece como uma nova alternativa. Neste grande 
ensaio clínico, o apixaban foi testado contra varfarina para pacientes com fibrilação atrial e mais 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21778712


pelo menos um fator de risco para AVC. O grupo ativo teve desfechos superiores ao gupo 
controle, incluindo menor mortalidade por qualquer causa, indicando uma superioridade do 
apixaban. Os resultados são os melhores entre todas as alternativas orais que tem sido testadas 
para prevenção de AVC em pacientes com fibrilação atrial. Entretanto, cabem algumas 
ressalvas. Primeiro, o ensaio testou o apixaban apenas para prevenção primária de AVC. 
Estudos de prevenção secundária devem se seguir. Segundo, não existe qualquer 
recomendação quanto a como se deveria realizar uma transição de varfarina para apixaban em 
pacientes previamente em uso de varfarina. Pacientes em uso prévio e bem adaptado de 
varfarina não devem ter seu tratamento trocado indiscriminadamente por apixaban. Terceiro, 
trata-se de um ensaio financiado pela indústria farmacêutica, e a realização de estudos fase IV 
(pós-marketing) é pertinente. Por fim, os resultados do estudo claramente não devem ser 
expandidos para outras cardiopatias emboligênicas antes de estudos. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21870978
 
 

ATUALIZAÇÕES EM NEUROIMUNOLOGIA 
 
Predição de Incapacidade a Longo Prazo na Esclerose Múltipla 
Prediction of long-term disability in multiple sclerosis 
Schlaeger R, D’Souza M, Schindler C, Grize L, Dellas S, Radue EW, Kappos L and Fuhr P 
Mult Scler published online 25 August 2011 
 
Abstract: Introdução: Pouco se sabe sobre o valor preditivo em relação ao longo prazo de 
medidas neurofisiológicas realizadas em pacientes com Esclerose Múltipla (EM). Objetivo: 
Investigar de maneira prospective se o potencial evocado visual (VEP)  e o potenciam evocado 
motor (MEP) permitem predizer incapacidade após 14 anos. Métodos: 30 pacientes com EM dos 
tipos recorrente – remitente e secundariamente progressive foram acompanhados 
prospectivamente com medidas de VEPs, MEPs e a escala de incapacidade expandida (EDSS) 
na entrada (T0) e após 6, 12 e 24 meses. Houve também realização de Ressonânica Magnética 
(MRI) do encéfalo na entrada (Imagens em T2 e T1 com gadolíneo) . O EDSS foi calculado 
finalmente no após 14 anos (T4). A associação entre os potenciais evocados (EP), dados da MRI 
e EDSS foi analisado através do Teste de correlação de Spearman. Regressão linear 
multivariável foi usada para predizer o EDSST4 como uma função das latências de EP  em T0. 
Esse modelo foi validado através de análise estatística, assim como a possibilidade de melhora 
da predição do EDSS 14 se mais variáveis fossem adicionadas. Resultados: Os valores de 
EDSS em T4 correlacionaram-se com a soma das transformadas em z das latências dos EP em 
T0 (rho¼0.68, p<0.0001), mas não com os parâmetros da MRI em T0. EDSST4 pode ser 
previsto através de fórmula específica. Conclusão: Os valores dos EPs combinados permitiu 
prever a incapacidade a longo termo em pequeno grupo de pacientes com EM. Tal fato pode ter 
implicações em ‘clinical trials’ e na prática diária. 
Comentário: Esse artigo aborda uma questão corrente a todos os neurologistas e pacientes 
portadores de Esclerose Múltipla de maneira pouco usual, com forte embasamento estatístico. 
Sua conclusão sugere que os potenciais evocados ainda podem ter relevância no 
acompanhamento dos pacientes com Esclerose Múltipla.    
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21868486
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Inflamação central versus regulação periférica na Esclerose Múltipla 
Central inflammation versus peripheral regulation in multiple sclerosis 
Edwards LJ, Sharrack B, Ismail A, Tumani H, Constantinescu CS 
J Neurol (2011) 258:1518–1527 
 
Abstract: Células Th17 são um subconjunto pró-inflamatório de células T- helper caracterizado 
pela expressão de IL17. Elas estão sendo relacionadas a uma variedade de condições alérgicas 
e autoimunes. Células T-regulatórias (Treg), um subconjunto de células CD4 que 
expressam Foxp3, CD25, IL10 e  TGFb, podem suprimir a atividade das células Th17. Nesse 
artigo, mostramos que os níveis circulantes de células Th17 e Treg estão relacionados no 
sangue periférico, e , a expressão da citocina pró-inflamatória IL17 e da citocina antinflamatória 
IL10 pelas células CD4 também estão correlacionadas. No entanto, não foi encontrada 
correlação entre os níveis das citocinas IL10 e IL 17  no líquor dos pacientes com Esclerose 
Múltipla (EM), na realidade, houve uma tendência de uma correlação inversa entre essas 
citocinas nos pacientes com EM em surto, e uma correlação negativa entre os níveis de IL17 e 
TGFb no líquor, apontando para uma falha na regulação central no equilíbrio pró:anti-inflamatório 
na EM.  
Comentário: Esse artigo procurou estudar a relação entre citocinas pró-inflamatórias e 
antiinflamatórias em 6 grupos: pacientes com EM recorrente remitente, secundariamente 
progressiva, primariamente progressiva, em surto, pacientes com primeiro episódio de doença 
desmielinizante do Sistema Nervoso Central (CIS), e pacientes controle. Os resultados indicam 
que a Esclerose Múltipla é uma doença desmielinizante cuja alteração inflamatória está 
localizada no Sistema Nervoso Central, e que essa alteração se mostra exacerbada no surto. As 
possíveis razões (alterações da barreira hematoencefálica, seqüestro de citocinas, migração 
dirigida de células inflamatórias em diereção ao sistema nervoso central) são discutidas, assim 
como possíveis estratégias para novos tratamentos.  
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21547381
 
 
Encefalite Anti-NMDAR: Uma doença inflamatória recentemente reconhecida em crianças 
Anti–N-Methyl-D-Aspartase Receptor Encephalitis: A Newly recognized Inflammatory Brain 
Disease in Children 
Luca N, Daengsuwan T, Dalmau J, Jones K, deVeber G, Kobayashi J, Laxer RM, Benseler SM 
Arthritis Rheum. 2011 Aug;63(8):2516-22 
 
Abstract: OBJETIVO: A encefalite mediada pelo anticorpo contra o receptor NMDA (anti-
NMDAR) é uma doença inflamatória do sistema nervoso central (SNC) mediada por anticorpo 
anti-neuronal recentemente reconhecida. Ela causa déficits neurológicos e psiquiátricos graves 
em crianças previamente saudáveis. O artigo pretende descrever as características clínicas 
dessa doença, assim como seu prognóstico, na população pediátrica. MÉTODOS: Casos de 
crianças que apresentaram alteração neurológica ou psiquiátrica inédita consistente com 
encefalite anti-NMDAR ou evidência de inflamação do SNC em um período de 1 ano foram 
avaliados.   As crianças foram incluídas nesse artigo após confirmação de anticorpos anti-
NMDAR no soro ou líquor. As características clínicas na apresentação da doença e os 
resultados de vários exames foram analisados, assim como o prognóstico e tratamento no 
término do ‘follow-up’. RESULTADOS: Sete crianças foram avaliadas, dentre essas, três foram 
diagnosticadas com encefalite devido a anti-NMDAR. Todos os pacientes apresentaram com 
alterações neurológicas e/ou psiquiátricas, crises convulsivas, alteração da fala, distúrbios do 
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sono e flutuação do nível de consciência. Os 2 pacientes mais velhos apresentaram , de forma 
mais proeminente, alterações psiquiátricas, enquanto que os pacientes mais jovens 
apresentaram mais instabilidade autonômica e distúrbios do movimento. Nenhum dos casos 
esteve associado com tumores. Terapia imunossupresora resultou em melhora completa ou 
parcial, apesar do fato que dois pacientes apresentaram recorrência da doença necessitando 
novamente terapia. CONCLUSÃO: A encefalite devido a anticorpo anti-NMDAR é uma 
importante causa de alterações neuropsiquiátricas em crianças, e é um diagnóstico diferencial de 
vasculite e/ou doença inflamatória do SNC. O diagnóstico e tratamento precoces são essenciais 
para a recuperação neurológica. 
Comentários: As encefalites paraneoplásicas, entre elas a encefalite devido a anticorpo-
NMDAR, são atualmente uma crescente entidade diagnóstica. Esse artigo trata da apresentação 
clínica, etiológica, tratamento e prognóstico de casos pediátricos. Tanto na população pediátrica 
com na adulta, a apresentação inclui alterações psiquiátricas, comportamentais, convulsões, 
distúrbios do sono e da consciência. De nota, é o fato de nenhum dos casos avaliados estarem 
associados a tumores, diferindo da população clássica da encefalite por anti-NMDAR (mulheres 
com teratoma ovariano)- apesar do número de casos não relacionados a tumores estar 
crescendo na população adulta. Em relação ao exame de líquor, em ambas as populações – 
pediátrica e adulta- pleocitose é comum. Há também uma dissociação entre a clínica e os 
achados na Ressonância Magnética encefálica em adultos e crianças. De crítica em relação ao 
trabalho, é o pequeno número de pacientes. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21547896
 
 
O papel da imunidade na doença de Huntington 
(“The role of immunity in Huntington’s disease”) 
Soulet D, Cicchetti F
Mol Psychiatry. 2011 Sep;16(9):889-902.
  
Abstract: A doença de Huntington (DH) é uma doença neurodegenerativa incurável e 
devastadora caracterizada por alterações cognitivas, motoras e psiquiátricas progressivas. 
Apesar de essa doença ser vista como restrita ao cérebro, atualmente há um conjunto de 
evidências emergentes mostrando que alterações fora do sistema nervoso central (SNC) são 
comuns nos pacientes com DH. Na realidade, a Huntingtina mutante (HTTM) é expressa em 
todos os tipos celulares na qual foi procurada. Em particular, observações recentes em pacientes 
mostram que a HTTM interage com o sistema imune, o que pode contribuir para a patologia da 
DH. No entanto, a natureza dessa contribuição ainda não foi esclarecida, ou se essa interação é 
beneficial ou patológica. Nesta revisão, tentamos trazer um novo entendimento em relação à 
interação do sistema imune e a patologia da DH, principalmente na questão do seu potencial 
papel patogênico. Como parte dessa discussão, nós revisamos os dados clínicos e ‘trials’ com 
medicações antiinflamatórias na DH e propomos novos métodos experimentais na pesquisa do 
papel imune nessa doença incurável. 
Comentário: Esse artigo trata de uma questão pouco conhecida: as alterações imunológicas 
nos pacientes com DH. Através de revisão da literatura científica, os autores mostram de 
maneira muito elegante e acessível, com boas ilustrações, várias alterações do sistema 
imunológico nos pacientes com HD, discutindo o papel pró ou anti-inflamatório de cada uma 
dessas alterações. Alguns exemplos importantes dessa interação são: a) Os locais do SNC mais 
afetados morfologicamente pela DH (neoestriatum, núcleo caudado, putamen) são os locais com 
maior resposta dos astrócitos e com ativação da microglia. Há também uma relação entre a 
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severidade da alteração morfológica e a densidade da microglia. b) biosíntese aumentada do 
complemento no cérebro de pacientes com DH, inclusive nos pré-sintomáticos. c) Os pacientes 
com DH têm níveis aumentados de IL-6, IL-8 e TNF–alfa no plasma e líquor, assim como o nível 
plasmático de cortisol basal.  Ou seja, numa primeira instância, o perfil imune alterado, inclusive 
nos pacientes assintomáticos, poderia sugerir que a ativação do sistema imunológico ocorre 
antes da degeneração neurológica; mas também pode-se pensar que a expressão da HTTM 
sensibiliza as células dos sistema imunológico no sentido de reagir contra os neurônios em 
degeneração. Em relação à revisão de ‘trials’ terapêuticos, os dados são mais ainda conflitantes. 
A droga mais utilizada foi a Minociclina com resultados de melhora a piora tanto em experiências 
com animais de laboratório como com pacientes. Outras drogas também foram revisadas, com 
resultados contrastantes e não animadores, em geral. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21519341
 
 

ATUALIZAÇÕES EM CEFALÉIAS 
 
Eficácia e tolerabilidade da pregabalina como tratamento preventivo para migrânea: um 
estudo prospectivo de 3 meses 
(“Efficacy and tolerability of pregabalin as preventive treatment for migraine: a 3-month 
follow-up study”) 
Pizzolatto R, Villani V, Prosperini L, Ciuffoli A, Sette G 
J Headache Pain. 2011 Oct;12(5):521-5. Epub 2011 Apr 9 
  
Abstract: O artigo em questão relembra a importância do uso dos anticonvulsivantes como 
agentes profiláticos no tratamento da migrânea, patologia na neurologia com importante 
prevalência, incidência, impacto social e econômico. Destaque recente para o uso da 
pregabalina, o objetivo do trabalho foi avaliar a eficácia e tolerância desta droga em indivíduos 
com migrânea, sendo utilizados doses que variaram de 75 a 300mg, e os indivíduos incluídos 
foram acompanhandos durante 6 meses. 
Comentário: Embora o trabalho em questão seja prospectivo, observacional, com uma amostra 
de 47 pacientes, pode-se observar uma redução significativa na freqüência de crises por mês, 
com 26% dos pacientes apresentando redução de mais de 50% na freqüência das crises/mês e 
34% com redução entre 25 e 49% na freqüência das crises mensais. A porcentagem de redução 
na freqüência das crises foi de 33%, tanto em migranosos episódicos, como em migranosos 
crônicos. Os indivíduos que utilizaram dose de 150mg alcançaram mais rapidamente redução na 
freqüência das crises. Com dose inferior, o mesmo efeito foi alcançado em 3 meses. A vantagem 
da pregabalina em relação aos outros anticonvulsivantes já utilizados no tratamento da 
migrânea, seria menos efeitos colaterais cardiovasculares e principalmente, menor chance de 
transtorno do humor e ansiedade, como vemos com o uso do topiramato; como já mencionado, 
embora o trabalho não seja adequado para avaliação de drogas, a pregabalina surge como 
provável medicamento eficaz e seguro no tratamento da migrânea episódica e crônica. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21479703
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Análise de Leucócitos na Cefaleia por Excesso de Medicamentos, Migrânea Crônica e 
Migrânea Episódica 
(“Analysis of Leukocytes in Medication-Overuse Headache,Chronic Migraine, and Episodic 
Migraine”) 
Forcelini CM, Dantas DCM, Luz C, Santin R, Stein AT, Barros HMT, Barea LM 
Headache. 2011 Sep;51(8):1228-38 
  
Abstract: INTRODUÇÃO: Uma vez que a migrânea tem apresentado relação com distúrbios 
imunológicos e o papel do sistema imunológico que levaria à evolução da Migrânea para 
cefaléias crônicas não tem papel ainda definido, o trabalho objetivou análise de células 
imunológicas no sangue periférico de indivíduos com Cefaléia por excesso de Medicamentos, 
Migrânea Crônica, Migrânea sem Aura e controles. MÉTODOS: Estudo “cross-sectional”, com n 
de 68 indivíduos, com sangue obtido pela manhã durante período ictal e em períodos interictais. 
RESULTADOS: Os resultados mostraram um número mais elevado de linfócitos em indivíduos 
com Cefaléia por Excesso de Medicamentos quando comparados à Migrânea Episódica. Todos 
os pacientes inclusos estavam sem uso de medicamentos, exceto por paracetamol(que parece 
não ter influencia imunológica em doses terapêuticas), não tinham outras patologias e não eram 
tabagistas. 
Comentário: Pacientes com Cefaléia por Excesso de Medicamentos, apresentaram níveis mais 
elevados de linfócitos, comparados com pacientes migranosos episódicos, na fase ictal. Em 
estudo recente, foi demonstrado que linfobastos de migranosos apresnetavam níveis mais 
elevados de serotonina, quando comparados à grupos controles, assim como a expressão 
aumentada de alguns genes, como o alfa-foldrin, uma proteína do citoesqueleto encontrada 
abundantemente no córtex cerebral e relacionada à Depressão Alastrante Cortical. Hipóteses 
relacionadas aos achados de maior numero de linfócitos nos inividuos com CEM (cefaléia por 
excesso de medicamentos): estado pró-inflamatório? resposta não-específica à dor crônica? 
Viés? Limitações do estudo: desenho do estudo, n, parâmetros utilizados para avaliação do 
sistema imunológico. Conclui-se que os achados encontrados no trabalho, podem representar 
um estado inflamatório crônico exacerbado, em pacientes com cefaléia crônica, particularmente 
em indivíduos com Cefaléia por Excesso de Medicamentos. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21649652
 
 
Cefaleia em Facadas Primária 
(“Primary Stabbing “Ice-Pick” Headache”) 
Mukharesh LO, Jan MM 
Pediatr Neurol. 2011 Oct;45(4):268-70 
  
Abstract: Cefaleia em facadas primária é raramente descrita em crianças. É caracterisada por 
dor aguda “como um golpe”, transitória, que ocorre em uma área localizada do escalpo por 
segundos. Cinco crianças foram diagnosticadas de acordo com a IHC-2. A idade do diagnóstico 
variou entre 6-16 anos, com sintomas durando por 3 a 12 meses antes da avaliação. Todas as 
crianças apresentaram cefaleias com recorrência diária a mensal que eram muito curtas, 
durando segundos. A cefaleia era orbital em uma criança, temporal em uma criança e occipital 
em 3 crianças. Três crianças manifestaram outros tipos de cefaleia associadas à migrânea e 2 
tinham história familiar positiva para migrânea. Amitriptilina foi prescrita a 2 pacientes pela 
frequência e intensidade da cefaleia. Os sintomas gradualmente reduziram em todos os 
pacientes durante o seguimento de 3 meses a 5 anos. Cefaleia em facadas primária pode 
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ocasionalmente ocorrer em crianças com características diferentes das encontradas em adultos. 
A cefaleia é menos frequente e geralmente occipital em localização. Seus sintomas respondem 
bem à amitriptilina. Entretanto, estudos pediátricos prospectivos maiores são necessários para 
descrever mais sobre esta síndrome. 
Comentário: Relato de caso mostra 5 casos descritos em crianças; artigo interessante por rever 
as características desta cefaléia, que está entre as de curta duração, relativamente comum entre 
adultos, com prevalência acima de 35%, entre 18 e 65 anos. Em crianças, este tipo de cefaléia 
apresenta prevalência de 3-5% e geralmente surgem por volta dos 10 anos de idade. Não se 
sabe se as características seriam idênticas às encontradas nos adultos. O trabalho mostra as 
características desta cefaléia nas 5 crianças estudadas. Estudos prospectivos são necessários 
para melhor definição da mesma nesta faixa etária da população. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21907893
 
 

ATUALIZAÇÕES EM DOENÇAS NEUROMUSCULARES 
 
Estudo randomizado, duplo-cego, placebo-controlado do tacrolimus na miastenia gravis 
(“Randomised, double-blind, placebo-controlled study of tacrolimus in myasthenia 
gravis”) 
Yoshikawa H, Kiuchi T, Saida T, Takamori M 
J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2011 Sep;82(9):970-7. 
 
Abstract: OBJETIVOS: Avaliar a capacidade do tacrolimus reduzir a dosage dos corticóides em 
pacientes com miastenia gravis (MG) e a segurança da droga em um estudo duplo-cego, 
placebo controlado, em grupos paralelos.  MÉTODOS: Pacientes tratados com prednisolona oral 
com doses equivalenteas a 10-20mg/dia e com sintomas estáveis foram randomizados para 
tacrolimus ou placebo em um estudo duplo-cego de 28 semanas. A dose do corticóide foi titulada 
de acordo com as especificações do protocolo. O desfecho primário foi a dose diária média de 
prednisolona utilizada nas últimas 12 semanas do estudo.  RESULTADOS: Oitenta pacientes 
receberam as drogas do estudo (40 em cada grupo) e foram incluídos na análise completa dos 
grupos. Na análise completa dos grupos, não houve diferença significativa do desfecho primário 
entre os dois grupos (p=0,078). Entretanto, algumas análises secundárias sugeriram o efeito 
poupador de corticóide do tacrolimus. O tacrolimus foi bem tolerado e não se notou efeitos que 
comprometessem a segurança. CONCLUSÃO: O etudo sugere que o tacrolimus tem uma função 
potencial como agente poupador de corticóide no tratamento da miastenia gravis.  
Comentário: Um artigo multicêntrico japonês que, como outros dois trabalhos recentes 
avaliando a eficácia do micofenolato mofetil na miastenia gravis, falhou em mostrar a eficácia da 
droga testada (tacrolimus) no seu desfecho primário. Uma das causas pode ter sido o pouco 
tempo de tratamento (28 semanas). Os efeitos poupadores de corticóide da azatioprina e do 
micofenolato mofetil só foram verificados após 15 e 9 meses, respectivamente. Talvez a dose de 
3mg/dia possa ter sido insuficiente, uma vez que os pesquisadores dosaram os níveis  de IL-2 
séricos (usado para medir a atividade do tacrolimus) e os níveis foram semelhantes entre os 
grupos tacrolimus e placebo. Porém, de forma alguma este trabalho invalida o tacrolimus como 
uma droga importante no tratamento da MG. A análise completa dos grupos foi feita seguindo o 
princípio do intention-to-threat, ou seja, foram considerados nas estatísticas finais os sujeitos que 
tomaram apenas poucas doses de cada droga e não chegaram a completar todo o estudo. 
Quando se faz uma análise de subgrupo subtraindo-se os indivíduos que usaram as medicações 
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por menos de 12 semanas, tem-se uma redução significativa (p=0,046) da dosagem da 
prednisolona de 6,19mg/dia no grupo controle para 4,45mg/dia no grupo tacrolimus. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21419697
 
 
Estudo eletrofisiológico e imunológico na miastenia gravis: sensibilidade diagnóstica e 
correlação 
(“Electrophysiological and immunological study in myasthenia gravis: Diagnostic 
sensitivity and correlation”) 
Witoonpanich R, Dejthevaporn C, Sriphrapradang A, Pulkes T. 
Clin Neurophysiol. 2011 Sep;122(9):1873-7. 
 
Abstract: OBJETIVO: Determinar a sensibilidade diagnóstica da estimulação nervosa repetitiva 
(RNS), eletromiografia de fibra única (SFEMG) e anticorpo anti-receptor de acetilcolina 
(AChRAb) na miastenia gravis (MG), e comparar o grau de anormalidade da SFEMG entre as 
formas ocular e generalizadas da MG e entre os paciente soronegativos e soropositivos. 
MÉTODOS: As sensibilidades da RNS, SFEMG e AChAb foram estimadas. Anormalidades na 
SFEMG foram comparadas entre as formas ocular e generalizada e entre pacientes 
soronegativos e soropositivos. RESULTADOS: RNS, SFEMG e AChAb anormais foram 
detectados em 62%, 93% e 38% de 42 casos com a forma ocular e 80%, 99% e 73% de 70 
casos generalizados, respectivamente. O grau de anormalidade da SFEMG foi significantemente 
maior nos pacientes com a forma generalizada do que naqueles com a forma ocular e também 
significativamente maior nos soropositivos do que nos soronegativos nos músculos extensor 
comum dos dedos e orbicular oculi. CONCLUSÃO: A SFEMG é um teste muito sensível e útil 
para a MG. Foi demonstrada uma correlação entre anormalidades na SFEMG e o fenótipo ou 
gravidade clínica e entre anorlidades na SFEMG e soropositividade para AChAb. 
Comentário: Estudo prospectivo realizado na Tailândia, com um bom desenho e um número 
adequado de pacientes. Importante em demonstrar as porcentagens de positividade de cada um 
dos testes nos casos de MG ocular ou generalizada e nos casos soropositivos ou soronegativos 
para AChRAb. Também comparou os músculos estudados em cada um dos testes, 
demonstrando que o músculo orbicular oculi é o que apresenta maior decremento nos RNS na 
MG ocular e o músculo nasalis na MG generalizada e que o músculo orbicular oculi é o que 
apresenta maior anormalidade na SFEMG nas duas formas clínicas da MG. Uma leitura que vale 
a pena para a prática clínica.  
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21419697
 
  
Atualização em ataxias degenerativas 
(“Update on degenerative ataxias”) 
Klockgether, T. 
Curr Opin Neurol. 2011 Aug;24(4):339-45 
 
Abstract: PROPÓSITO DA REVISÃO: As ataxias degenerativas são um grupo heterogêneo de 
doenças que são clinicamente caracterizadas por ataxia progressiva. Elas podem ser 
subdivididas em três grupos maiores: as ataxias adquiridas, que são devidas a fatores exógenos 
e endógenos não genéticos; as ataxias hereditárias, e as ataxias progressivas não-hereditárias. 
Com base numa revisão da literatura publicada em 2009 e 2010, esta revisão oferece uma 
atualização dos desenvolvimentos mais recentes no campo da ataxia.  ACHADOS RECENTES: 
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Utilizando-se métodos avançados de análise genética molecular, foram identificados novos 
genes para ataxias recessivas e dominantes. Estudos de imagem recentes nas ataxias 
espinocerebelares dominantes (SCAs) focaram na análise da conectividade no encéfalo. Novos 
métodos de avaliação clínica foram desenvolvidos e validados em grandes coortes de pacientes. 
Embora um estudo fase 3 da idebenona na ataxia de Friedreich (FRDA) tenha falhado, um 
pequeno estudo fase 2 do riluzol em uma população mista de pacientes com ataxia tem sugerido 
uma possível ação anti-atáxica.  SUMÁRIO: Avanços moleculares recentes acentuam a 
diversidade das ataxias degenerativas. Com o progresso no desenvolvimento de métodos para a 
avaliação clínica das ataxias, encontraram-se os requerimentos metodológicos para a realização 
de grandes estudos intervencionistas. 
Comentario: Este artigo de revisão é muito bom por ser conciso e oferecer uma visão geral das 
ataxias progressivas. Em cada subdivisão das ataxias (adquiridas, hereditárias recessivas, 
hereditárias dominantes, esporádicas de etiologia indefinida) citam-se as doenças mais 
freqüentes e sua fisiopatologia, além de oferecer ótimos trabalhos como referência, para quem 
quiser um estudo mais aprofundado de cada desordem. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21734495
 
 
Estrutura e função da matriz extracellular do músculo esquelético 
(“Structure and function of the skeletal muscle extracellular matrix”) 
Gillies, AR; Lieber, RL. 
Muscle & Nerve, Volume 44, Issue 3, pages 318–331, September 2011 
 
Abstract: A matriz extracelular (ECM) do músculo esquelético desempenha um papel importante 
na transmissão da força, manutenção e reparo da fibra muscular. Em ambos os estados de dano 
ou doença a ECM se adapta dramaticamente, uma propriedade que apresenta manifestações 
clínicas e altera a função muscular. Neste artigo são revisadas a estrutura, composição e as 
propriedades mecânicas da ECM do músculo esquelético; descrevem-se as células que 
contribuem para a manutenção da ECM; e, finalmente, revisam-se as mudanças que ocorrem 
com as patologias. São apresentadas novas micrografias por microscópio eletrônico das 
relações estrutura-função da ECM. Relações estrutura-função detalhadas da ECM ainda 
precisam ser melhor definidas e, como resultado, são propostas áreas para estudos futuros. 
Comentário: Um estudo de revisão obrigatório para todos que se interessam por doenças 
neuromusculares. Praticamente um capítulo de livro, em que os autores demonstram a 
morfologia e a função da matriz extracelular do músculo esquelético e de como a sua 
organização vai muito além da divisão clássica entre endomísio, perimísio e epimísio. Todos os 
tópicos são claramente exemplificados com figuras bem detalhadas de microscopia eletrônica. 
Esse artigo oferece algumas explicações e vários insights sobre o papel da ECM do músculo 
esquelético nas mudanças fisiológicas com a idade e nos estados patológicos, por exemplo, o 
seu papel na espasticidade e rigidez muscular. 
Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mus.22094/abstract
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ATUALIZAÇÕES EM EPILEPSIA 
 
O ritmo de brecha 
(“The breach rhythm”) 
Brigo F, Cicero R, Fiaschi A, Bongiovanni LG
Clin Neurophysiol. 2011 Aug 25. [Epub ahead of print] 
  
Abstract: OBJETIVO: Abordar uma alteração eletroencefalográfica comum, presente em 
pacientes com defeitos cranianos, que pode ser falsamente confundida com elementos 
associados à epilepsia. MÉTODO: Revisão de literatura e relato de experiências pessoais. 
RESULTADO: Descrição de sua apresentação, base neurofisiológica, e revisão dos poucos 
estudos que existem na literatura. 
Comentário: Trabalho que descreve origem e apresentação de alteração eletroencefalográfica 
comum, e especialmente atraente pelas dicas de como diferenciar eventos fisiológicos dos 
epileptiformes nesta circunstância. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21872525
 
  
Manejo de estado de mal epiléptico refratário em adultos: ainda mais perguntas que 
respostas 
(“Management of refractory status epilepticus in adults: still more questions than 
answers”) 
Rossetti AO, Lowenstein DH
Lancet Neurol. 2011 Oct;10(10):922-930 
  
Abstract: OBJETIVO: Artigo de revisão que busca resumir o conhecimento atual sobre 
abordagem e tratamento de estado de mal epiléptico refratário em adultos, com atenção 
particular na análise do balanço entre risco e benefício de diferentes estratégias de tratamento. 
MÉTODO: Revisão de literatura. RESULTADOS: Estado de mal refratário focal sem 
comprometimento de consciência pode ser abordado de forma conservadora; por outro lado, as 
formas convulsivas devem ter uma baixo limiar para indução de coma. Indica utilização de escala 
de gravidade (STESS) para guiar conduta. 
Comentário: Atualização de estado de mal epiléptico, de forma parecida com revisão da mesma 
revista de 2006. Imperdível. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21939901
 
  
O tratamento de estado de mal epiléptico super-refratário: revisão de terapias disponíveis 
e protocolo de tratamento clínico 
(“The treatment of super-refractory status epilepticus: a critical review of available 
therapies and a clinical treatment protocol”) 
Shorvon S, Ferlisi M
Brain. 2011 Sep 13. [Epub ahead of print] 
  
Abstract: OBJETIVO: Abordagem de estado de mal epiléptico que persiste com anestesia, ou 
retorna após sua redução. MÉTODO: Artigo de revisão. RESULTADOS: proposta de protocolo 
de tratamento específico para casos de anestesia ineficaz. Inclui dieta cetogênica, magnésio etc. 
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Comentário: Espécie de complemento do artigo desse mês da Lancet Neurology, que propõe 
um tratamento para os casos cujo tratamento padrão foi ineficaz. Traz uma luz à mandracaria 
que costuma ocorrer nestas situações. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21914716
 
 

ATUALIZAÇÕES EM NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 
 
Uso do stent diversor de fluxo Pipeline para o tratamento de aneurismas cerebrais de 
morfologia complexa rotos  
(The Pipeline flow-diverting stent for exclusion of ruptured intracranial aneurysms with 
difficult morphologies) 
Martin AR, Pablo Cruz J, Matouk CC, Md JS, Marotta TR
Neurosurgery. 2011 Aug 9 
  
Abstract: Introdução: O dispositivo de embolização Pipeline (PED) é um stent diversor de fluxo 
que pode representar uma nova ferramenta terapêutica no tratamento dos aneurismas cerebrais 
de dificil manejo, incluindo os que se apresentam com hemorragia subaracnóide (HSA). Objetivo: 
Demonstrar a viabilidade da utilização do PED como tratamento primário de aneurismas rotos 
com morfologias desafiadoras. Métodos: Três pacientes apresentando aneurismas cerebrais 
rotos. Foram encontrados três aneurismas diferentes e de morfologias complexas: 1) Um 
pequeno pseudo-aneurisma de tronco de basilar, 2) um aneurisma blister da carótida interna, e 
3) um aneurisma dissecante de junção A1/A2. Todos foram tratados por um ou mais PEDs. 
Resultados: Foram implantados PEDs com sucesso em todos os três casos. Dois pacientes 
foram tratados com dois PEDs sobrepostos, enquanto o terceiro paciente foi tratado com um 
único dispositivo. A oclusão do aneurisma foi obtida em todos os três casos, sem 
ressangramento ou qualquer outro evento clínico adverso. Conclusão: A aplicação do stent 
diversor de fluxo Pipeline pode ser uma opção viável de tratamento dos aneurismas cerebrais de 
morfologia complexa, no contexto da HAS aguda. 
Comentário: Os autores reportaram três casos de HSA, onde foram encontrados aneurismas 
complexos, do ponto de vista estrutural e terapêutico, que foram excluidos da circulação, com 
sucesso, pelo Pipeline. Apesar de ser uma série de apenas 3 casos, os autores apresentaram 
uma aplicação do stent diversor de fluxo para aneurismas rotos. O artigo é importante por trazer 
novas perspectivas ao tratamento da HSA aneurismática e, possivelmente, abrirá portas para 
estudos futuros, por exemplo estudos comparativos entre a embolizacao com micro-molas e os 
diversores de fluxo.  
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21841519
 
  
Epilepsia após hemorragia subaracnóide: Frequência de crises após a clipagem ou 
embolização com micro-molas 
(Epilepsy after subarachnoid hemorrhage: the frequency of seizures after clip occlusion or 
coil embolization of a ruptured cerebral aneurysm) 
Hart Y, Sneade M, Birks J, Rischmiller J, Kerr R, Molyneux A
J Neurosurg. 2011 Aug 5 
  
Abstract: Objetivo: O objetivo deste estudo foi determinar a probabilidade de crises epilépticas 
após o tratamento do aneurisma cerebral por clipagem e embolização com micro-molas, e 
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identificar os riscos e os preditores de crises a longo prazo. Métodos: A população do estudo 
incluiu 2143 pacientes, de 43 centros, com aneurismas cerebrais rotos que foram randomizados 
para clipagem ou embolização com micro-molas. Aqueles pacientes que apresentaram crise 
epiléptica foram seguidos e avaliados prospectivamente: antes do tratamento, após o tratamento, 
antes da alta, um ano após a alta e então anualmente. Resultados: Duzentos e trinta e cinco 
(10,9%) dos 2.143 pacientes apresentaram crise após a randomização; 89 (8,3%) de 1073 e 146 
(13,6%) de 1070 pacientes que receberam tratamento endovascular e neurocirúrgico, 
respectivamente (p = 0,014). Em 19 pacientes a crise foi associada a resangramento. Daqueles 
pacientes que foram submetidos unicamente a embolização, 52 apresentaram uma crise, e no 
grupo tratado unicamente por oclusão com clipe, 91 pacientes apresentaram uma crise. O risco 
de uma crise após a alta, no grupo endovascular, foi de 3,3% em 1 ano e 6,4% em 5 anos. No 
grupo neurocirúrgico foi de 5,2% em 1 ano e 9,6% em 5 anos. O risco de crise foi 
significativamente maior no grupo neurocirúrgico em 2 anos e até 14 anos (p = 0,005 e p = 
0,013, respectivamente). Os preditores de aumento do risco de crise foram: tratamento 
neurocirúrgico, hazard ratio (HR) 1,64 (95% CI 1,19-2,26); menor idade, HR 1,54 (IC 95% 1,14-
2,13); Escala de Fisher grau> 1, HR 1,34 (IC 95% 0,62-2,87); déficit neurológico tardio devido a 
isquemia por vasoespasmo, HR 2,10 (IC 95% 1,49-2,94); e complicações tromboembólicas, HR 
5,08 (IC 95% 3,00-8,61). Aneurisma localizado na artéria cerebral média também foi um preditor 
significativo de aumento do risco em ambos os grupos, HR 2,23 (95% CI 1,57-3,17), com um 
risco de crise de 6,1% e 11,5% em um ano no grupos neurocirúrgico e endovascular, 
respectivamente. Conclusões: O risco de crise epiléptica após a embolização com micro-molas é 
significativamente menor do que após a oclusão com clipe. Aneurismas da artéria cerebral média 
apresentam risco aumentado de crises epilépticas para ambos os grupos. 
Comentário: Trata-se de um artigo interessante por ser prospectivo, multicêntrico, apresentar 
uma casuística significativa e identificar preditores de crise epiléptica nos pacientes com HAS, 
dados muito importantes para orientar a tomada de decisões na prática diária.  
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21819189
 
 
Melhora neurocognitiva após a recanalização da carótida com stent em pacientes com 
oclusão carotídea crônica e isquemia cerebral 
(Neurocognitive Improvement After Carotid Artery Stenting in Patients With Chronic 
Internal Carotid Artery Occlusion and Cerebral Ischemia) 
Lin MS, Chiu MJ, Wu YW, Huang CC, Chao CC, Chen YH, Lin HJ, Li HY, Chen YF, Lin LC, Liu 
YB, Chao CL, Tseng WY, Chen MF, Kao HL
Stroke. 2011 Aug 11 
  
Abstract: Objetivo: A hipoperfusão cerebral crônica pode levar ao comprometimento no 
desempenho neurocognitivo de pacientes com oclusão crônica da artéria carótida interna, e os 
efeitos da recanalização com stent da carótida na função neurocognitiva não estão bem 
estabelecidos. Métodos: Incluimos 20 pacientes, prospectivamente, com oclusão crônica da 
artéria carótida e isquemia cerebral ipsilateral, nos quais foi tentada recanalização com stent da 
carótida ocluida. As avaliações funcionais utilizaram o NIHSS, o Índice de Barthel, e uma bateria 
de testes neuropsicológicos, incluindo o Mini Exame do Estado Mental, Doença de Alzheimer 
Assessment Scale-Cognitive Subteste, fluência verbal, e Trail Cor Making A e B, que foram 
aplicados antes e três meses após a intervenção. Resultados: A recanalização foi alcançada em 
12 dos 20 pacientes (60%). Não houveram novos eventos cerebrais isquêmicos, com exceção 
de uma hemorragia intracraniana, que ocorreu durante o procedimento e levou a sequelas 
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neurológicas; este caso foi excluido da análise. Os dados demográficos e o desempenho 
cognitivo foram similares entre o grupo com resultado positivo (grupo 1, n = 12) e o grupo com 
resultado negativo (grupo 2, n = 7). Dez dos 12 pacientes do grupo 1 apresentaram melhora na 
perfusão cerebral ipsilateral após o procedimento, mas nenhum no grupo 2 apresentou melhora. 
Houve melhora significativa nos escores de avaliação da doença de Alzheimer Scale-Cognitive 
Subteste (antes, 7,7 ± 8,9 versus depois, 5,7 ± 7,1, P = 0,024), Mini-Exame do Estado Mental 
(antes, 25,8 ± 3,8 versus depois, 27,7 ± 2,7; P = 0,015) e Trail Making A Cor (antes, 123,2 ± 
68,6 versus depois, 99,3 ± 51,5, P = 0,017) no grupo 1, mas não no grupo 2. Conclusões: A 
recanalização da carótida com stent melhora a função cognitiva global, bem como atenção e 
velocidade de processamento psicomotor em pacientes com oclusão crônica da artéria carótida 
interna. 
Comentário: Este trabalho avaliou o perfil neurocognitivo de 20 pacientes com oclusão crônica 
da carótida interna e AVC isquêmico prévio. Os pacientes foram então submetidos ao 
procedimento intervencionista objetivando a recanalização da carotida por stent. Entre os 20 
pacientes a recanalização foi conseguida em 12. Houve melhora do perfil cognitivo dos pacientes 
tratados. Um paciente apresentou hemorragia cerebral e foi exluido do estudo. O estudo traz 
uma abordagem nova da doença aterosclerótica carotídea que é a recanalização da artéria 
cronicamente ocluida. Iwata T e colaboradores publicaram em julho deste ano uma série de 6 
casos onde foi realizada a reabertura de 4 carótidas e 2 verterbrais pela técnica de reversão de 
fluxo (Neurosurgery 2011. Jul 19) e não foram observados eventos isquêmicos ou reestenose 
em 1 ano de seguimento. A publicação destes artigos é de grande importância porque nos leva à 
discussão sobre o tratamento de vasos cervicais ocluidos cronicamente. Entretanto, novos 
estudos são fundamentais para se confirmar os resultados publicados e que também comparem 
diferentes técnicas de proteção embólica. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21836094
 
 

ATUALIZAÇÕES EM DISTÚRBIOS DE MOVIMENTO 
 
Paralisia Cerebral: Cuidados Clínicos e Reabilitação Neurológica 
(“Cerebral palsy: clinical care and neurological rehabilitation”) 
Aisen ML, Kerkovich D, Mast J, Mulroy S, Wren TA, Kay RM, Rethlefsen SA 
Lancet Neurol 2011; 10(9):844-52 
 
Abstract: Paralisia cerebral (PC) é definida como déficit motor que limita as atividades, e é 
atribuída a distúrbios não-progressivos durante o desenvolvimento encefálico em fetos e bebês. 
Os distúrbios motores da PC são frequentemente acompanhados por déficits cognitivos, de 
linguagem e de percepção sensorial, anormalidades comportamentais, convulsões, ou a 
combinação destas características. Acredita-se que a PC afete de3 a4 indivíduos por 1000 na 
população geral. A incidência, prevalência e causas mais comuns da PC variaram ao longo do 
tempo, por causa das mudanças de cuidados prenatais e pediátricos. O tratamento médico de 
crianças e adultos envolve cuidados por parte de médicos da atenção primária, além de 
espcialistas em neurologia, ortopedia e fisiatria. Médicos devem trabalhar em conjunto com 
terapeutas da reabilitação, enfermeiros, pedagogos, assistentes sociais e professores. O foco da 
reabilitação mudou recentemente para reabilitação neurológica, em resposta às evidências 
crescentesem neuroplasticidade. Esta abordagem visa melhorar o desenvolvimento e 
funcionalidade a partir da capacidade inata do encéfalo em mudar e se adaptar durante a vida do 
paciente. Como a expectativa de vida de indivíduos com PC se aproxima da população geral, as 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21836094


terapias devem ser desenvolvidas e voltada para as necessidades de adultos que envelhecem 
com suas deficiências. 
Comentário: Sem dúvidas, a PC é uma doença que os neurologistas mais têm contato, 
principalmente nas crianças. Esta revisão não se aprofunda em tratamentos, mas oferece uma 
bela visão geral do tema e de como a abordagem a este paciente deve ser multidisciplinar, 
focando no potencial de neuroplasticidade associada à reabilitação. O artigo também alerta que, 
pelo aumento da longevidade, devemos nos preparar para oferecer também uma boa conduta ao 
portador de PC que envelhece, e com isso enfrenta novas dificuldades. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21849165
 
  
As muitas faces do espasmo hemifacial: Diagnóstico diferencial de espasmos faciais 
unilaterais 
(“The many faces of hemifacial spasm: Differential diagnosis of unilateral facial spasms”) 
Yaltho TC, Jankovic J 
Mov Disord 2011;26(9):1582-92 
 
Abstract: Espasmo hemifacial é definido como movimentos tônicos ou clônicos, unilaterais, 
involuntários, irregulares, de músculos inervados pelo VIIo nervo craniano. Frequentemente 
atribuído a compressão por alça vascular na saída da raiz do nervo facial, existem muitas outras 
etiologias de movimentos faciais unilaterais que devem ser consideradas no diagnóstico 
diferencial do espasmo hemifacial. O propósito primário desta revisão é chamar a atenção para 
uma heterogeneidade nítida de espasmos faciais unilaterais e focar nas características clínicas 
dos imitadores do espasmo hemifacial e nas apresentações atípicas de casos não-vasculares. 
Em adição à revisão da literatura de espasmo hemifacial, casos clínicos e vídeos de pacientes 
encaminhados à Clínica de Distúrbios de Movimentos na Baylor College of Medicine por 
espasmo hemifacial entre2000 a 2010 foram revisados, e os vídeos dos casos ilustrativo foram 
editados. Entre 215 pacientes referenciados para avaliação de espasmo hemifacial, 133 (62%) 
foram classificados como espasmo hemifacial idiopático ou primário (presumivelmente causado 
por compressão vascular do nervo facial ipsilateral), e 4 (2%) tinham espasmo hemifacial 
hereditário. Causas secundárias foram encontradas em 40 pacientes (19%) e incluíram paralisia 
de Bell (n = 23, 11%), lesões do nervo facial (n = 13, 6%), desmielinização (n = 2), e insultos 
vasculares cerebrais (n = 2). Havia 38 pacientes adicionais (18%) com imitadores de espasmo 
hemifacial, que foram classificados como psicogênico, tiques, distonia, mioclonia e espasmo 
hemimastigatório. Nós concluímos que, mesmo sendo a maioria dos casos espasmo hemifacial 
idiopático e provável causa a compressão vascular do nervo facial, outras etiologias devem ser 
consideradas no diagnóstico diferencial, particularmente se houver características atípicas. 
Comentário: Um ótimo artigo, talvez um dos melhores em distúrbios de movimento dos últimos 
tempos.  Uma extensa revisão sobre diagnósticos diferenciais em espasmos faciais, mostrando 
que os casos não-idiopáticos são 37%, com etiologias das mais diversas. Dois pontos 
interessantes: (1) espasmos tônicos persistentes (duração de horas) são sugestivos de lesões 
expansivas de tronco e (2) os casos psicogênicos ocorrem com início mais precoce (34,6 anos) e 
ocorrem quase sempre em mulheres. O artigo não sugere imagem em todos os casos, mas 
talvez naqueles com características atípicas. Além disso, o artigo vem com um vídeo de vários 
casos de espasmo facial de etiologias diferentes. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21469208
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Tratamento com toxina botulínica na prática neurológica: quanto realmente custa? Um 
estudo prospectivo de custo-eficácia 
(“Botulinum toxin treatment in neurological practice: how much does it really cost? A 
prospective cost-effectiveness study”) 
Burbaud P, Ducerf C, Cugy E, Dubos JL, Muller F, Guehl D, Dehail P, Cugy D, Moore N, 
Lagueny A, Joseph PA 
J Neurol 2011;258(9):1670-5 
 
Abstract: Toxina botulínica (TxB) é um instrumento seguro e eficaz para várias condições 
neurológicas, mas pouco estudos investigaram seu real custo na prática neurológica. Nós 
avaliamos o custo diário do tratamento com TxB tipo A (TBA) através de uma análise de custo-
eficácia ao longo de um estudo prospectivo de injeções de TBA em um hospital universitário 
francês por um período de 2 anos. Os dados de 3108 injeções de TBA realizadas em 870 
pacientes adultos por distonia, espasmo hemifacial ou espasticidade entraram no banco de 
dados. Pacientes foram questionados em cada aplicação sobre a eficácia subjetiva da injeção 
prévia. O custo diário do tratamento com TBA foi calculado como a razão entre o custo de cada 
sessão (incluindo todos os custos adicionais) e a duração da eficácia subjetiva. A taxa de 
duração de eficácia subjetiva foi de 17,3 semanas para espasmo hemifacial, 15,4 semanas para 
blefarospasmo, 14,3 semanas para distonia cervical, 14,5 e 14,1 semanas para espasticidade de 
membros superiores e inferiores, respectivamente. Os custos diários das injeções de TBA foram 
de R$ 1,32 para espasmo hemifacial, R$ 2,20 para blefarospasmo, R$ 6,61 para distonia 
cervical, R$ 7,84 para espasticidade de MMSS e R$ 8,39 para espasticidade de MMII. Quando 
os custos associados foram considerados, os custos diários das injeções de TBA aumentaram 
claramente (45-93%) em espasticidade ou rigidez de membros, mas aumentou modestamente 
nas outras indicações. Estes resultados obtidos em uma coorte grande de pacientes mostram 
que o tratamento com TBA tem baixo custo diário para um efeito de longo prazo, com uma 
relação diário custo/benefício que depende muito das indicações. 
Comentário: Este estudo prospectivo farmacoeconômico envolvendo tratamento com TxB 
mostrou dados importantes sobre a relação custo/benefício das aplicações. Para facilitar, eu 
converti os valores em euro para reais (baseado na cotação do dia) das injeções por dia, e eles 
se mostram maiores nos casos de espasticidade, como já esperado. Minha crítica fica no fato de 
se considerar a percepção subjetiva de eficácia das aplicações, pois sabemos que este fator é 
extremamente variável. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21424611
 
  
Equilíbrio e Quedas na doença de Parkinson: Uma Meta-Análise de Efeitos do Exercício e 
Treino Motor 
(“Balance and Falls in Parkinson’s Disease: A Meta-analysis of the Effect of Exercise and 
Motor Training”) 
Allen NE, Sherrington C, Paul SS, Canning CG 
Mov Disord 26(9):1605-15, 2011 
 
Abstract: Esta revisão sistemática com meta-análises visou determinar os efeitos do exercício e 
treino motor sobre a performance de atividades associadas ao equilíbrio e quedas em pessoas 
com doença de Parkinson (DP). Dezesseis estudos controlados randomizados e quase-
randomizados que avaliaram a eficácia do exercício e/ou treino motor contra nenhuma 
intervenção ou intervenção placebo foram incluídos. As medidas de desfecho primário foram a 
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performance nas atividades associadas ao equilíbrio (15 estudos) e as quedas (2 estudos). A 
estimativa acumulada do efeito do exercício e do treino motor indicou um aumento significativo 
da performance das atividades associadas ao equilíbrio, mas não houve evidência de um efeito 
sobre a proporção de quedas. A performance das atividades associadas ao equilíbrio aumentou 
muito nos estudos com programas envolvendo treinos de equilíbrio desafiadores, mas as 
diferenças no tamanho do efeito não foram estatisticamente significativas. Exercício e treino 
motor podem aumentar a perfomance das atividades associadas ao equilíbrio em pessoas com 
PD. Contudo, pesquisas adicionais são necessárias para determinar se quedas podem ser 
prevenidas nesta população. 
Comentário: Fala-se bastante do possível efeito da fisioterapia, principalmente esteira e treinos 
associados ao equilíbrio, nos sintomas de bradicinesia e rigidez axial das síndromes 
parkinsonianas, principalmente nos casos com pouca resposta à levodopa. Esta é a primeira 
meta-análise que analisa o real efeito destas intervenções fisioterapêuticas sobre o equilíbrio e 
as quedas na DP, e mostrou que estas intervenções melhoram as atividades associadas ao 
equilíbrio, mas não reduzem o número de quedas. É nítido que o número de estudos que 
avaliaram quedas foi bem reduzido, e talvez com mais ensaios o efeito positivo surja. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21674624
 
  
Um guia prático para diagnóstico diferencial de tremor 
(“A practical guide to the differential diagnosis of tremor”) 
Alty JE, Kempster PA 
Postgrad Med J 2011, 87(1031):623-9 
 
Abstract: Tremor é, por definição, uma oscilação rítmica de uma parte do corpo. É o distúrbio de 
movimento mais prevalente na clínica, então médicos que trabalham em várias especialidades e 
na prática geral podem esperar encontrá-lo. A maioria dos tremores pode ser classificado com 
base em 4 características clínicas observáveis: (1) padrão anatômico, (2) proeminência do 
tremor em repouso, em postura mantida ou na ação, (3) freqüência do tremor e (4) amplitude do 
tremor. Um tremor de repouso sugere doença de Parkinson, e o diagnóstico depende se o 
paciente tem outros sinais de parkinsonismo. As causas mais comuns de tremor postural são o 
tremor fisiológico, tremor essencial e tremor induzido por drogas. Os diagnósticos diferenciais 
podem também incluir tremor distônico e tremor psicogênico, enquanto que tremor metabólico 
causado por tireotoxicose deve ser considerado em qualquer tremor postural de início recente. 
Doença de Wilson e síndrome tremor/ataxia associada ao X-frágil são condições mais raras que 
podem estar presentes com tremor e são muito importantes de se identificar. Há uma pequena 
mais genuína zona cinzenta entre a doença de Parkinson e distúrbios tremorigênicos mais 
benignos, como tremor essencial e tremor distônico, nos quais o tremor de repouso e postural 
coexistem com sinais parkinsonianos leves ou semelhantes. Os autores revisam aspectos 
clínicos e técnicas de investigação que pode ajudar a discriminar este grupo de tremores de 
difícil classificação. 
Comentário: Uma bela revisão sobre tremores, talvez simples para os especialistas em 
distúrbios de movimento; contudo, mesmo para nós, apresenta vários detalhes semiológicos 
úteis para os diagnósticos diferenciais dos tremores. Este artigo foi escrito em uma revista que 
se preocupa bastante com a didática e é de fácil leitura, além de ressaltar os pontos mais 
importantes. Os autores também ressaltam a antiga coexistência de sintomas parkinsonianos em 
pessoas com fenótipo de tremor essencial e sua dificuldade diagnóstica. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21690256
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