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ATUALIZAÇÕES EM NEUROLOGIA COGNITIVA 
 
Transtorno conversivo: um diagnóstico problemático 
(“Conversion disorder: a problematic diagnosis”) 
Nicholson TR, Stone J, Kanaan RA 
J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2011 Nov;82(11):1267-73 
 
Abstract: O diagnóstico de transtorno conversivo é problemático. Desde que os médicos 
diferenciaram conceitualmente e na prática estes sintomas (“conversivos”) de doenças 
neurológicas (“orgânicas”), presumiu-se que seriam de origem psicológica, mas estes 
mecanismos psicológicos, e como isso se difere de fingimento (simulação consciente) tem sido 
vago. Mesmo que diagnósticos errados de doenças neurológicas como transtornos conversivos 
sejam incomuns, ainda é um cuidado para clínicos, particularmente para psiquiatras que podem 
não estar cientes das maneiras positivas pelas quais neurologistas podem excluir doenças 
orgânicas. O diagnóstico é uma anomalia em psiquiatria, na qual os sistemas atuais de 
diagnóstico requerem que o fingimento seja excluído e que os sintomas possam ser explicados 
psicologicamente. Na prática, fingimento é muito difícil de se comprovar ou desmentir, e uma 
explicação psicológica nem sempre pode ser encontrada. Estudos de precipitantes psicológicos 
em crianças e adultos tendem a apoiar a relevância de eventos estressores na vida prévios ao 
início dos sintomas no grupo, mas eles não são encontrados em uma proporção substancial de 
casos. Estes problemas realçam várias questões teóricas e práticas, não apenas para os 
sistemas de diagnóstico atuais, mas para o conceito do transtorno em si. Psicologia, fisiologia e 
técnicas de imagem funcional tm sido usadas para elucidar a neurobiologia dos transtornos 
conversivos e para diferenciá-los do fingimento, mas enquanto resultados intrigantes estão 
emergindo, eles podem apenas ser considerados preliminares. Tal trabalho olha para um futuro 
que pode refinar nosso entendimento do transtorno. Entretanto, até aquele momento, as 
exigências diagnósticas formais para estressores psicológicos associados e exclusão de 
fingimento são de limitada utilidade clínica. Critérios simplificados são sugeridos, os quais 
também encorajarão a cooperação entre neurologia e psiquiatria no manejo destes pacientes. 
Comentário: Todo neurologista sabe o quanto este assunto é importante e embaraçoso ao 
mesmo tempo, já que em quase 150 anos após os primeiros textos sobre histeria de Charcot e 
as teorias psicanalíticas freudianas, pouco avançamos nesta área. Este artigo mostra justamente 
isso: que estamos ainda em um verdadeiro caos no conhecimento dos transtornos conversivos. 
Os autores mostram que nós devemos confiar menos nas nossas ditas “manobras pega-piti”, 
como o teste de Hoover e a distração, pois nenhum estudo até hoje comprovou que realmente 
são específicas. Além disso, comenta sobre as diferenças (e se houver uma diferença!) entre o 
transtorno conversivo e a simulação, e como ainda não temos também maneiras específicas 
para saber se alguém está fingindo ou não. Eles sugerem que neurologistas e psiquiatras devem 
conhecer mais como o outro faz para estabelecer seu sistema de diagnóstico e excluir sintomas 
orgânicos, principalmente os psiquiatras. Tudo isso para evitar o clássico empasse de um 
neurologista encaminhando um paciente com transtorno conversivo, e o psiquiatra afirmando 
que não há nenhum problema psicológico com o mesmo. Sem dúvidas, não é tão simples, para 
ambos lados. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21036784
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Nível de colesterol e uso de estatina na doença de Alzheimer: I. Revisão dos estudos 
epidemiológicos e preclínicos 
(“Cholesterol level and statin use in Alzheimer disease: I. Review of epidemiological and 
preclinical studies”) 
Shepardson NE, Shankar GM, Selkoe DJ 
Arch Neurol. 2011 Oct;68(10):1239-44 
 
Abstract: Durante as últimas 2 décadas, evidências se acumularam de que altos níveis de 
colesterol podem aumentar o risco de desenvolver doença de Alzheimer (DA). Com o uso global 
de estatinas para tratar hipercolesterolemia, este achado levou à antecipação de que estatinas 
poderiam ser úteis no tratamento e prevenção da DA. Entretanto, os resultados de trabalhos 
sobre este tema são inconsistentes: alguns estudos encontraram efeitos benéficos, mas outros 
não. Neste primeiro segmento de uma revisão de 2 partes, nós examinamos a complexa 
literatura clínica e preclínica sobre nível de colesterol e DA. Primeiramente, nós revisamos 
pesquisas epidemiológicas sobre nível de colesterol e risco de DA e discutimos a relevância das 
discrepâncias entre estudos relacionadas à idade dos participantes e estado clínico. Segundo, 
nós avaliamos estudos correlacionando níveis de colesterol com tipo neuropatológico de DA. Os 
potenciais mecanismos moleculares para efeitos adversos aparentes do colesterol no surgimento 
da DA são discutidos. Terceiro, nós revisamos estudos preclínicos do uso de estatina e DA. 
Então, esta primeira parte de nossa revisão proporciona um pano de fundo e o racional para 
investigar estatinas como potenciais agentes terapêuticos nos pacientes com DA, o tema da 
segunda parte (da revisão). 
Comentário: Na longa saga de tentativa de tratamento da DA, a relação entre altos níveis de 
colesterol com declínio cognitivo e demência tem sido vista em vários trabalhos, principalmente 
quando associada à presença de polimorfismo no gene da APOE. Vale o dado interessante de 
que níveis elevados de HDL-c também podem estar associados a declínio cognitivo e DA. Esta 
primeira parte de uma revisão de 2 porções mostra a plausibilidade biológica desta associação, 
preparando para a próxima parte, que será dedicada a estudos clínicos com estatinas na DA. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21987540
 
  
Sensação de presença na doença de Parkinson 
(“Feeling of presence in Parkinson’s disease”) 
Fénelon G, Soulas T, de Langavant LC, Trinkler I, Bachoud-Lévi AC 
J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2011 Nov;82(11):1219-24. Epub 2011 May 7 
 
Abstract: Introdução: A sensação de presença (SP), ou seja, a sensação vívida de que alguém 
(distinto de si mesmo) esteja próximo, é comumente relatada na doença de Parkinson (DP), mas 
esta fenomenologia não tem sido descrita precisamente. O objetivo do estudo foi proporcionar 
uma descrição detalhada da SP na DP e discutir seus possíveis mecanismos. Pacientes e 
Métodos: Os autores estudaram 52 pacientes com DP não-demenciados que relataram SP no 
mês anterior (38 pacientes consecutivos ambulatoriais e 14 internados). As características da SP 
foram registradas com um questionário estruturado. Os pacientes ambulatoriais com SP foram 
comparados com 78 pacientes ambulatoriais sem SP. Resultados: Aproximadamente metade 
dos pacientes disse que eles reconheceram a “identidade” da presença. Mais que 75% dos 
pacientes disse que a SP não foi estressante, foi de curta duração, percebida ao lado e/ou atrás 
do paciente e ocorreu dentro de um ambiente; a maioria dos pacientes notou uma presença real, 
porém seu insight foi geralmente preservado. Em 31% dos casos, os pacientes tiveram uma 
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alucinação visual disforme simultaneamente à SP. Doses-equivalentes mais altas de levodopa e 
presença de ilusões visuais ou alucinações são independentemente associadas com SP. 
Discussão: Mesmo que SP não seja uma sensação perceptual, a projeção da sensação em um 
espaço extrapessoal, junto com freqüentes co-ocorrências de alucinações visuais elementares e 
a forte associação com ilusões ou alucinações visuais, apóia sua natureza alucinatória. SP pode 
ser vista como uma alucinação “social”, envolvendo uma área ou rede neural especificamente 
ativada quando um ser vivo está presente, independente de qualquer pista perceptiva. 
Comentário: Uma amostra de que a Neurologia Cognitiva não vive apenas de demências. Neste 
tema cabuloso, a sensação de presença (ou presença ominosa, como se referem outros autores) 
pode acontecer em várias doenças neurológicas, inclusive na DP. Este trabalho analisou a 
fenomenologia deste pouco compreendido fenômeno, e uma neurobiologia para explicá-lo está 
em discussão. Alguns teóricos, que apóiam a existência de uma correlação neural para o Self, 
explicam que a SP é uma disfunção na percepção do Self como algo interno (a pessoa 
perceberia o seu Self – ou seus vários Selves – como uma sensação externa à sua existência), 
porém estes autores preferem argumentar que a SP é uma espécie de alucinação não-
perceptual, mas uma alucinação “social”, associada a mecanismos de reconhecimento de 
presença de seres vivos independente dos sentidos primários. Muito interessante. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21551471
 
 
Oportunidades e desafios no desenvolvimento de terapêuticas na doença de Alzheimer 
(“Opportunities and challenges in developing Alzheimer disease therapeutics”) 
Iqbal K, Grundke-Iqbal I 
Acta Neuropathol 2011 Sep 30 
 
Abstract: A doença de Alzheimer (DA) PE uma doença crônica e progressiva com tempo de 
progressão médio de 7 a 10 anos. Entretanto, as lesões neuropatológicas características desta 
doença, as placas beta-amilóide (BAmy) extracelulares e os emaranhados neurofibrilares 
intracelulares, iniciam desde a infância nos indivíduos afetados. DA é multifatorial e 
provavelmente envolve vários mecanismos etiopatogênicos diferentes. Então, enquanto a DA 
oferece uma larga janela de oportunidade que, na prática, inclui todo período de vida dos 
indivíduos afetados e alvos terapêuticos numerosos, a sua natureza multifatorial destas doenças 
também torna esta seleção de alvos medicamentosos uma tarefa imensamente desafiadora. 
Além da degeneração associada à B-amiloidose e neurofibrilar, o encéfalo da DA também tem 
capacidade de se regenerar aumentando a neurogênese e a plasticidade neuronal. Um número 
crescente de estudos preclínicos em modelos de camundongos transgênicos da DA mostra que 
o aumento da neurogênese e da plasticidade neuronal pode reverter o declínio cognitivo. O 
desenvolvimento de ambos grupos de drogas, que podem inibir a neurodegeneração e que 
podem aumentar a capacidade regenerativa do encéfalo por aumento na neurogênese e 
plasticidade neuronal, são necessários para controlar a DA. 
Comentário: Artigo muito bom para aqueles que desejam se informar mais sobre os 
mecanismos moleculares da doença de Alzheimer (formação das placas senis e emaranhados 
neurofibrilares) e em qual rumo as pesquisas básicas estão apostando para a cura da DA. Os 
autores ressaltam que a abordagem única baseada na inibição da neurodegeneração (redução 
na produção de beta-amilóide e emaranhados) ainda não é suficiente, e que métodos de 
estímulo a inata capacidade de neurogênese hipocampal por fatores tróficos deve ser utilizada 
em conjunto com os métodos anti-degenerativos. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21959585
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ATUALIZAÇÕES EM NEUROLOGIA VASCULAR 
 
Cirurgia Descompressiva em Trombose Venosa Cerebral: Um Registro Multicêntrico e 
Revisão Sistemática de Dados Individuais de Pacientes 
(“Decompressive surgery in cerebrovenous thrombosis: a multicenter registry and a 
systematic review of individual patient data”) 
Ferro JM, Crassard I, Coutinho JM, Canhão P, Barinagarrementeria F, Cucchiara B, Derex L, 
Lichy C, Masjuan J, Massaro A, Matamala G, Poli S, Saadatnia M, Stolz E, Viana-Baptista M, 
Stam J, Bousser MG; Second International Study on Cerebral Vein and Dural Sinus Thrombosis 
(ISCVT 2) Investigators
Stroke 2011;42:2825-2831 
 
Abstract: Introdução e Objetivo: Herniação atribuível a efeito de massa unilateral é a maior 
causa de morte na trombose venosa cerebral. Craniectomia descompressiva pode ser medida 
salvadora nesses pacientes. Métodos: Registro retrospectivo de casos de TVC aguda tratados 
com cirurgia descompressiva (craniectomia ou evacuação de hematoma) em 22 centros e 
revisão sistemática de todos os casos publicados de TVC tratados com cirurgia descompressiva. 
O desfecho primário foi a pontuação na escala de Rankin modificada (eRm) na última 
reavaliação, dicotomizada entre favorável (eRm 0-4) e desfavorável (eRm 5 ou óbito). Desfechos 
secundários foram recuperação completa (eRm 0-1), independência (eRm 0-2), dependência 
grave (eRm 4-5), e óbito na última reavaliação. Resultados: Sessenta e nove pacientes foram 
incluídos, dos quais 38 do registro. Craniectomia descompressiva foi realizada em 45 pacientes, 
evacuação de hematoma doi realizada em 7, e ambas intervenções foram realizadas em 17 
pacientes. Na última reavaliação (mediana, 12 meses), apenas 12 (17,4%) tiveram desfecho 
desfavorável. Vinte e seis (37,7%) tiveram pontuação na eRm de 0-1, 39 (56,6%) de 0-2, 4 
(5,8%) de 4-5, e 11(15,9%) pacientes morreram. Três dos 9 pacientes com pupilas fixas 
bilateralmente tiveram recuperação completa. Pacientes comatosos foram menos propensos a 
terem independência (eRm 0-2) do que não-comatosos (45% versus 84%; P=0,003). Pacientes 
com lesões bilaterais foram mais propensos a terem desfecho desfavorável (50% versus 11%; 
P=0,004) e a morrerem (42% versus 11%; P=0,025). Conclusões: Em pacientes com TVC e 
grandes lesões de parênquima causando herniação, cirurgia descompressiva foi medida 
salvadora e resultou em bom desfecho funcional com frequência, mesmo em pacientes com 
condições clínicas graves. 
Comentário: A hemicraniectomia descompressiva reduz mortalidade e incapacidade em 
pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico maligno de artéria cerebral média. 
Entretanto, o papel de cirurgias descompressivas em casos de trombose venosa cerebral ainda 
não está bem estabelecido, embora essa patologia possa cursar com lesões parenquimatosas 
com grande efeito de massa. Neste estudo retrospectivo multicêntrico, pacientes submetidos a 
cirurgias descompressivas (hemicraniectomia ou drenagem de hematoma) para tratamento de 
lesões com efeito de massa tiveram um bom desfecho favorável a longo prazo. O tempo 
mediano entre o início dos sintomas e a cirurgia foi de 4 dias. Setenta e dois porcento dos 
pacientes foram levados a cirurgia com pontuação na escala de coma de Glasgow menor do que 
9. Bom desfecho funcional foi relatado inclusive em pacientes com sinais graves de herniação 
cerebral. Dois pacientes foram submetidos a craniectomia bilateral, e tiveram independência 
funcional a longo prazo. Os resultados como um todo indicam que cirurgia descompressiva é 
uma opção segura e possivelmente eficaz em pacientes com trombose venosa cerebral com 
lesões com efeito de massa. Entretanto, o caráter retrospectivo do estudo limita suas 
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conclusões. As características de pacientes excluídos de cirurgia não foram descritas, e um viés 
de seleção para o procedimento pode ter interferido nos resultados. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21799156
 
 
Desfechos de acidentes vasculares cerebrais isquêmicos com déficit neurológico 
incapacitante e sem oclusão vascular intracraniana 
(“Outcomes in acute ischemic strokes presenting with disabling neurologic deficits 
without intracranial vascular occlusion”) 
Shobha N, Bhatia R, Boyko M, Tymchuk S, Kumarpillai G, Smith E, Demchuk AM
Int J Stroke. 2011 Oct;6(5):392-7 
 
Abstract: Introdução: Pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI) moderado a 
grave, sem oclusão arterial intracraniana, constituem um subgrupo intrigante de pacientes. Estes 
pacientes apresentam desafios diagnósticos e terapêuticos ao médico. Procuramos estudar 
estes pacientes com ênfase em seus desfechos radiológicos e clínicos. Métodos: Analisamos 
uma coorte retrospectiva de pacientes com AVCI (NIHSS maior ou igual a 6), sem oclusão 
arterial intracraniana em angiotomografia realizada dentro das primeiras 6 horas do início dos 
sintomas. Imagem controle – seja tomografia computadorizada ou imagem por ressonância 
magnética – foi realizada dentro dos primeiros sete dias. O desfecho primário foi um escore 
menor ou igual a 2 na escala de rankin modificada após 3 meses do AVCI. Resultados: Em uma 
base de dados de 1308 pacientes, foram identificados 99 (7,6%) pacientes com NIHSS maior ou 
igual a 6 e sem oclusão arterial intracraniana em angiotomografia de crânio. A idade média foi de 
67.8+/-15.4 anos, e 60 (60,6%) pacientes eram homens. A pontuação mediana na escala do 
NIHSS foi de 9 (6–28). A tomografia computadorizada inicial foi normal em 79 (79,8%) pacientes. 
Uma melhora clínica dramática em 24 horas (NIHSS menor ou igual a 2 em 24 horas, ou 
redução da pontuação em 15 pontos ou mais) foi vista em 38 (38,4%) pacientes. Imagens de 
controle mostraram infartos em 66 (66,7%) pacientes. Cinquenta (50,5%) pacientes receberam 
ativador de plasminogênio tecidual; um (2%) paciente tratado com ativador de plasminogênio 
tecidual desenvolveu hemorragia intracraniana sintomática. Após três meses, 59 (59,6%) 
pacientes estavam independentes (escala de Rankin modificada menor ou igual a 2), 34 (34,3%) 
pacientes estavam dependentes (escala de Rankin modificada 3-5) e seis pacientes (6,1%) 
foram a óbito. Os fatores associados a improbabilidade de bom desfecho foram uma pontuação 
alta na escala NIHSS (razão de chances 0,86 por ponto adicional, intervalo de confiança 95%, 
0,77–0,95, P=0,003), e maior idade (razão de chances 0,95 por ano de idade adicional, intervalo 
de confiança 95% 0,92–0,98, P=0,004). Conclusão: Pacientes com AVCI sem oclusão arterial 
intracraniana não constituem um entidade benigna. Fatores associados de forma independente 
com menor probabilidade de um bom desfecho são um escore elevado na escala NIHSS, e 
idade avançada. O tratamento com ativador de plasminogênio tecidual não é preditor de 
desfecho. 
Comentário: Os resultados deste estudo tocam em uma questão interessante em Neurologia 
Vascular: se pacientes sem oclusão arterial documentada devem ser tratados com terapia de 
recanalização. Embora pareça racional que a resposta a essa pergunta seja não, deve-se 
lembrar que os ensaios clínicos em terapia trombolítica intravenosa para o AVCI não tinham 
como critério de inclusão a presença de oclusão arterial aguda, mas apenas de déficit clínico 
significativo. Pacientes com AVCI clinicamente moderado ou grave, porém sem oclusão arterial 
intracraniana, podem se encaixar em duas situações principais: ocorrência de oclusão de 
grandes vasos com recanalização espontânea, e oclusão de artérias perfurantes. Estas duas 
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situações são essencialmente diferentes. Se no primeiro caso de fato houve resolução da 
oclusão arterial, e terapias de recanalização podem não ser benéficas, na segunda a etiologia 
direta da isquemia está ainda ativa. Infelizmente, este estudo não distinguiu estes dois 
subgrupos. A partir das conclusões do estudo, algumas hipóteses poderiam surgir: que pacientes 
com recanalização espontânea de grandes vasos não se beneficiam de terapia trombolítica 
intravenosa; ou que pacientes com AVCI de artérias perfurantes (ou lacunar) não se beneficiam 
de trombólise intravenosa. Porém, este estudo contou com uma pequena amostra, e estudos 
com melhores informações fisiopatológicas seriam necessários para responder a essas 
questões. Cabe lembrar que pacientes com AVCIs lacunares foram os mais beneficiados no 
ensaio NINDS. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21645268
 
 
O futuro da pesquisa cientifica básica e AVC: orgulho e pesquisa translacional em AVC 
[Editorial] 
(“The future of basic science research and stroke: hubris and translational stroke 
research”) 
Lyden P
Int J Stroke. 2011 Oct;6(5):412-3  
 
Comentário: Hubris é um termo advindo do grego, que indica aquele orgulho e presunção que, 
ao causar uma atitude de autoconfiança exagerada, poderia levar à derrocada dos heróis. Neste 
editorial de opinião audaz, Patrick Leyden, um dos investigadores principais do ensaio NINDS, 
usa o termo hubris para introduzir-nos no cenário atual de ensaios clínicos para o AVC: a imensa 
maioria dos ensaios clínicos para o tratamento do AVC tem sido negativos. Segundo Leyden, 
essas falhas poderiam em parte ser atribuídas a um excesso de confiança em relação ao que se 
sabe da fisiopatologia do AVC agudo, quando na verdade esse entendimento é escasso. 
Muitos dos ensaios falhados em AVC tinham como fundamento a tese do “um fármaco/um 
receptor”, isto é, o teste de fármacos específicos, que atuam em um alvo bioquímico específico, 
e portanto em um mecanismo fisiopatológico único. Leyden acredita que esta abordagem 
dificilmente terá sucesso em bloquear “a pletora de processos fisiopatológicos” envolvidos no 
AVC agudo. Assim, a pesquisa em AVC deve se voltar para intervenções com múltiplos 
mecanismos de ação, como por exemplo a hipotermia. 
Além disso, os ensaios clínicos recentes tem sido desenhados partindo do pressuposto que, com 
exceção da pergunta de teste do ensaio propiamente dita, todos os fatores envolvidos são 
conhecidos. Uma consequência disto é que existe uma tendência atual de realizar ensaios com 
subgrupos extremamente restritos. Tendo como base um suposto conhecimento exaustivo dos 
mecanismos de doença, um grupo muito restrito de pacientes, que supostamente se 
beneficiariam da intervenção, é selecionado. Segundo Leyden, pelo contrário, os ensaios 
deveriam ser capazes de detectar efeitos desconhecidos dos fármacos testados, e testar 
grandes populações de pacientes. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21951405
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ATUALIZAÇÕES EM NEUROIMUNOLOGIA 
 
Potencial administração clínica de células-tronco neurais intravenosas para tratamento de 
doenças neuroinflamatórias em camundongos? 
(“Clinical Potential of Intravenous Neural Stem Cell Delivery for Treatment of 
Neuroinflammatory Disease in Mice?”) 
Reekmans KP, Praet J, de Vocht N, Tambuyzer BR, Bergwerf I, Daans J, Baekelandt V, 
Vanhoutte G, Goossens H, Jorens PG, Ysebaert DK, Chatterjee S, Pauwels P, Van MArck E, 
Berneman ZN, Van der Linden A and Ponsaerts P 
Cell Transplantation 20 (2011) 851–869 
 
Abstract: Enquanto é altamente esperado que células-tronco neuronais (CTNs) se tornem uma 
possibilidade terapêutica para graves insultos (doenças e traumas) ao sistema nervoso central 
(SNC), a realidade é que atualmente existem poucos estudos pré-clínicos ligando o destino das 
células com o desfecho experimental. Esse estudo foi focado na tentativa de validar se a 
administração endovenosa (EV) de CTNs alogênicas têm a capacidade de melhorar a 
Encefalomielite Autoimune Experimental (EAE), um modelo animal já estabelecido para a 
Esclerose Múltipla (EM). Para isso, foram cultivadas CTNs de crescimento aderente que 
expressam luciferase (CTN-LUC), de morfologia e perfil de marcadores de membrana e 
intracelulares uniformes, que demonstraram, in vitro,  potencial de diferenciação em neurônios e 
astrócitos. Seguindo marcação com partículas microméricas de óxido de ferro de fluorescência 
verde (f-MPIO-labeled CTN-Luc) ou com transdução lentiviral com o gene da proteína 
fluorescente verde (CTN-Luc/eGFP), experimentos de implante celular demonstraram 
capacidade intrínseca de sobrevivência das células CTNs-aderentes cultivadas no SNC de 
camundongos singênicos, de acordo com análises de imagem de bioluminescência em tempo-
real (BLI), ressonância magnética (RM) e histológica. Em seguida, foi induzida EAEem 
camundongos C57BL/6 seguido por administração EV de CTN-LUC/eGFP no sétimo dia após 
indução com e sem terapia imunossupressora diária (Ciclosporina A, CsA). Durante o período de 
acompanhamento de 20 dias, o benefício clínico observado só foi devido ao tratamento 
imunossupressor. Além desse fato, análise histológica demonstrou ausência de CTN-Luc/eGFP 
nos sítios de neuroinflamação. No sentido de investigar a ausência de potencial terapêutico, 
análise BLI da biodistribuição das CTN-Luc/eGFP que foram administradas EV revelou retenção 
dessas células nos capilares pulmonares logo no primeiro minuto de administração dessas 
células, assim como inflamação maciça e apoptose no tecido pulmonar. Em resumo, conclui-se 
que, no momento atual, a administração EV de CTNs tem limitado ou nenhum potencial 
terapêutico para doenças neuroinflamatórias em camundongos, e provavelmente para o 
tratamento da EM. No entanto, devido ao fato que as CTNs transplantadas mostraram um 
potencial de sobrevivência no SNC, necessita-se mais estudos nessa área. 
Comentário: O uso de células-tronco neuronais para tratamento de doenças neurológicas é um 
assunto em voga na sociedade, inclusive na brasileira, e, muitas vezes, é exposto em jornais, 
revistas e televisão, chegando ao consultório. Esse artigo mostra de forma extensa e elegante as 
dificuldades e o real status dessa área. Apesar de seu objetivo primário ter sido negativo, temos 
sobrevivência de células transplantadas em SNC, mas às custas de extensa inflamação em 
outros sítios. Tal fato indica que ainda é necessário galgarmos muitas barreiras para termos um 
estudo clínico, com segurança e expectativa de melhora, utilizando CTNs. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21092405
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Encefalomielopatias paraneoplásicas: patologia e mecanismos 
(“Paraneoplastic encephalomyelopathies: pathology and mechanisms”) 
McKeon A, Pittock SJ 
Acta Neuropathol (2011) 122:381–400 
 
Abstract: Nas últimas 3 décadas, houve um avanço notório no entendimento da patofisiologia 
das doenças paraneoplásticas e autoimunes que afetam o sistema nervoso central. Os 
autoanticorpos neuronais e seus antígenos foram descobertos, a imunopatologia e os padrões 
de imagens foram reconhecidos e os mecanismos patogênicos elucidados. As doenças que têm 
como marcadores biológicos autoanticorpos relacionados a processos imunes gerados por 
Células T citotóxicas específicas a peptídeos neuronais [como anticorpo nuclear anti-neuronal 
tipo I (ANNA-1, também conhecido como anti-Hu), anticorpo contra as células de Purkinje tipo I 
(PCA-1, também conhecido como anti-Yo) e CRMP-5 IgG] são geralmente pouco responsivas à 
imunoterapia. Doenças cujos marcadores biológicos são anticorpos relacionados a antígenos 
que se localizam na membrana plasmática neuronal [como aqueles cujos antígenos se localizam 
nas membranas sinápticas, ou são canais de membrana – como o  potássio voltagem 
dependente-, ou receptores como NMDA e GABA-B] geralmente têm boa resposta à 
imunoterapia. Nesse artigo descrevemos em detalhe os achados neuropatológicos e a 
patofisiologia das doenças paraneoplásticas que acometem o sistema nervoso central segundo o 
anticorpo, correlacionando também essa sorologia ao  contexto neurológico e oncológico.  
Comentário: Esse artigo é escrito por dois neurologistas que são pesquisadores das doenças 
paraneoplásticas e autoimunes que afetam o sistema nervoso central, assim como ainda atuam 
como neurologistas clínicos, atendendo pacientes com essas suspeitas diagnósticas. Além de 
ser uma revisão do assunto segundo a sorologia, mostrando que os achados clínicos das 
doenças paraneoplásticas estão relacionados ao anticorpo e não ao tipo de câncer-clínica, eles 
através da Figura 1 do artigo, conseguem mostrar que o entendimento do processo 
patofisiológico das doenças paraneoplásticas é extremamente importante, e relacionado ao 
prognóstico e resposta terapêutica. Reforço mais uma vez a importância da atenta leitura da 
Figura 1 do artigo, onde sucintamente é mostrado que há uma diferença no processo patológico 
se o antígeno se localiza na membrana ou no citoplasma ou na membrana nuclear da célula. Tal 
localização tem importância imunológica, pois essa localização irá determinar se o processo 
imune será guiado por células CB8 ou imunoglobulinas. Essa escolha no caminho imunológico 
tem implicação terapêutica. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21938556
 
  
Resposta Autoimune a Antígenos Cerebrais após Acidente Vascular Cerebral está 
Associada a Pior Prognóstico 
(“Responses to the Brain After Stroke Are Associated With Worse Outcome”) 
Kyra J. Becker, Angela J. Kalil, Pat Tanzi, Dannielle K. Zierath, Anna V. Savos, J. Michael Gee, 
Jessica Hadwin, Kelly T. Carter, Dean Shibata and Kevin C. Cain 
Stroke 2011, 42:2763-2769 
Abstract: Histórico e Proposta: Respostas imunes a antigenos cerebrais ocorrem após acidente 
vascular cerebral (AVC), e estudos experimentais mostram que a probabilidade de desenvolver 
uma resposta autoimmune a esses antígenos é aumentada pela presença de inflamação 
sistêmica no momento do infarto. O objetivo desse estudo foi determinar se pacientes que 
desenvolvem infecção após um AVC iriam estar predispostos a desenvolver uma resposta 
autoimune a antígenos próprios do sistema nervoso central. Métodos: Foram incluídos 114 
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pacientes que foram vítimas de AVC dentro de 72 horas de admissão hospitalar. Dados clínicos 
e demográficos foram obtidos, assim como um a resposta imune celular a um painel de 
antígenos próprios do sistema nervoso central. A resposta imune foi avaliada em dois tempos: 
Dentro da primeira semana pós-AVC e no dia 90 pós-AVC. O prognóstico foi avaliado à luz na 
escala modificada de Rankin. Resultados: Pacientes que desenvolveram uma infecção, 
principalmente pneumonia, dentro das primeira quinzena pós-AVC se mostraram mais 
predispostos a uma resposta autoimune celular Th1 aos antígenos cerebrais, Proteína Básica de 
Mielina e GFAP (P = 0.019 e  P = 0.039,respectivamente) após 3 meses do AVC. Além desse 
fato, respostas TH1 mais robustas contra a Proteína Básica de Mielina aos 3 meses pós-AVC 
esteve associado a um pior prognóstico, mesmo ajustando para as variáveis de severidade do 
AVC e idade do paciente. Conclusões: Esse estudo demonstrou que a resposta imunológica a 
antígenos cerebrais ocorre após AVC. Apesar dessa resposta ser provavelmente um 
epifenômeno da lesão isquêmica cerebral, a resposta imune  ao antígeno Proteína Básica de 
Mielina tem conseqüências clínicas. Assim, o potencial papel da resposta ( e provável  lesão)  
pós-isquemia autoimune- mediada ao cérebro merece mais estudos. 
Comentário: Esse artigo é um exemplo do amplo espectro da neuroimunologia. Em um AVC, a 
barreira hematoencefálica é quebrada, assim um enorme conjunto de antígenos é apresentado 
ao sistema imunológico, enquanto este está fazendo seu grande papel de “surveillance”. Esses 
antígenos, na sua maior parte, são novos ao sistema imune, apesar de “self”. Esse estudo de 
maneira prospectiva pretendeu analisar o resultado desse fenômeno, principalmente após a 
literatura mostrar que há correlações em estudos experimentais. A conclusão é que há uma 
resposta imune TH1 em pacientes com infecção após AVC, principalmente pneumonia, e 
também em pacientes com pior prognóstico (escala de Rankin). Mas, se corrigimos os dados 
para idade e severidade do AVC, só a relação prognóstico e resposta TH1 se confirmou. Assim, 
além de mostrar a existência do fenômeno neuroimunológico, esse estudo abre possibilidades 
para estudos em mais uma linha de biomarcadores, ou até tratamento, no AVC. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21092405
 
 

ATUALIZAÇÕES EM DOENÇAS NEUROMUSCULARES 
 
Esclerose lateral amiotrófica: uma atualização 
(“Amyotrophic lateral sclerosis: an update”) 
Carvalho M, Swash M 
Curr Opin Neurol. 2011 Oct;24(5):497-503 
 
Abstract: Propósito da Revisão: Rever as publicações recentes sobre esclerose lateral 
amiotrófica (ELA). Achados Recentes: As recomendações de Awaji para o diagnóstico 
eletrofisiológico vão permitir a entrada mais cedo nos ensaios clínicos. O uso do ultrassom para 
visualizar fasciculações, mesmo em músculos profundos, também contribuirá para o diagnóstico 
mais precoce. Infelizmente, ensaios recentes têm tido resultados desapontantes, como ilustrado 
pelos ensaios negativos do lítio. Ensaios com novos designs, menos caros e a inclusão de 
pacientes no começo da evolução da ELA são abordagens positivas para futuros trabalhos. A 
procura por um biomarcador da ELA continua e alguns trabalhos encorajadores foram 
publicados, mas nenhuma característica específica da ELA ainda foi encontrada neste campo. 
Os avanços mais interessantes aconteceram nos estudos protéicos e genéticos. O 
reconhecimento que inclusões citosólicas ubiquitinizadas presentes na ELA esporádica assim 
como em alguns pacientes com demência frontotemporal (DFT) contém TDP-43 e que alguns 
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casos familiares (e poucos casos esporádicos) apresentam mutações do gene da TDP-43, 
transformou alguns conceitos prévios da patogênese desta doença. Outras mutações 
recentemente reconhecidas ligadas a ELA, tais como fused-in-sarcoma (FUS) e valosin-
containing protein (VCP), não apenas aumentaram o espectro de genes envolvidos com esta 
doença, mas também consolidaram a íntima relação entre ELA e DFT. Sumário: A pesquisa em 
ELA está entrando numa nova fase que deve gerar novas propostas com relação à terapias ou 
estratégias para o tratamento da doença. Uma dificuldade que permanece, entretanto, é o 
diagnóstico clínico precoce e, especialmente, a necessidade de identificar um único 
biomarcador, sensível para as mudanças clínicas ao longo da doença. 
Comentário: Artigo de revisão que tem como primeiro autor o pesquisador português Mamede 
de Carvalho, um dos autores do algoritmo diagnóstico de Awaji e pesquisador atuante em 
doenças do neurônio motor. O artigo foca na necessidade do diagnóstico precoce e cita 
resultados de publicações recentes no assunto. Atualmente existe uma discussão sobre qual 
critério diagnóstico deve ser utilizado nos grandes trials e um editorial recente da revista Muscle 
and Nerve (Benatar, M; Tandan, R: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21404284)  critica o uso 
do algoritmo de Awaji antes da sua confirmação por grandes ensaios clínicos. Os defensores dos 
critérios de Awaji responderam (Carvalho, M; et al: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21996809) e apresentaram vários argumentos em favor 
deste instrumento diagnóstico. Esse debate demonstra a necessidade apontada no artigo de um 
marcador biológico específico para o diagnóstico e seguimento da ELA. O texto foi elegante em 
não focar nesta discussão acadêmica e é palatável ao neurologista geral e aos interessados em 
doenças do neurônio motor. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21725240
 
  
O timo na miastenia gravis: lugar de “autoimunidade inata”?  
(“The thymus in myasthenia gravis: site of “innate autoimmunity”?”) 
Cavalcante P, Le Panse R, Berrih-Aknin S, Maggi L, Antozzi C, Baggi F, Bernasconi P, 
Mantegazza R 
Muscle Nerve. 2011 Oct;44(4):467-84 
 
Abstract: A miastenia gravis (MG) é uma desordem autoimune causada, na maioria dos casos, 
por autoanticorpos contra componentes da junção neuromuscular, freqüentemente o receptor da 
acetilcolina (AChR) e, menos freqüentemente, o receptor kinase músculo-específica (MusK). O 
timo desempenha um papel importante na patogênese da MG com anticorpos anti-AChR: ele 
apresenta alterações patológicas marcantes (hiperplásicas ou tumorais) na maioria dos 
pacientes AChR-positivos e contém os elementos necessários para iniciar e manter uma reação 
autoimune (autoantígeno AChR, células T AChR-específicas e plasmócitos secretores de 
autoanticorpos). Neste estudo revisa-se os achados iniciais e mais recentes que relacionam o 
timo como um local de autossensibilização do AChR na MG e se discutre brevemente o papel 
terapêutico da timectomia. Também são sumarizados dados que mostram que o timo na MG 
está em estado de inflamação crônica e são revisadas evidências emergentes de uma 
contribuição viral para o inicio e manutenção de uma resposta tímica autoimune. 
Comentário: Uma revisão completa sobre o timo na MG. Apresenta várias imagens histológicas 
e histopatológicas do timo, normal e na MG, e as vias fisiopatológicas da autoimunidade na MG. 
Uma das implicações práticas mais importantes suscitadas pelo artigo, fazer ou não fazer ou 
quando fazer a timectomia, permanece sem resposta. Mantém-se o consenso de que se deve 
fazer timectomia nos casos de timoma; nos casos AChR negativos e MusK-positivos não se 
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deve fazer a timectomia; e nos casos sem timoma e com anti-AChR positivos existem indícios do 
benefício da timectomia, embora não existam grandes ensaios clínicos comparando o tratamento 
cirúrgico com o conservador. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21922466
 
  
Miopatias inflamatórias: manejo da resistência aos corticóides 
(“Inflammatory myopathies: management of steroid resistance”) 
Dalakas, M 
Curr Opin Neurol. 2011 Oct;24(5):457-62 
 
Abstract: Propósito da Revisão: As miopatias inflamatórias incluem a polimiosite, 
dermatomiosite, miopatia autoimune necrotizante (NAM) e miosite por corpúsculos de inclusão 
(IBM). Com base na experiência clínica, a maioria dos pacientes respondem aos corticóides em 
algum grau ou por um período de tempo. Para os pacientes com resposta insuficiente ou para 
poupar os corticóides, as opções de tratamento variam entre os médicos, gerando uma incerteza 
genuína. Esta revisão oportuna destaca as novas terapias e provê algoritmos terapêuticos 
práticos. Achados Recentes: para os pacientes com resposta insuficiente aos corticóides, os 
imunossupresores comumente utilizados como a azatioprina, micofenolato, metotrexate ou 
ciclosporina podem exercer um efeito “poupador de corticóide” não baseado em evidências, mas 
proporcionam benefícios mínimos por eles mesmos. A terapia de segunda linha é a 
imunoglobulina intravenosa (IgIV) baseada em um estudo controlado na dermatomiosite; a droga 
também é efetiva em vários pacientes com polimiosite e NAM. Rituximabe e tacrolimus também 
podem oferecer benefício adicional. Os agentes anti-TNF são desapontadores. A IBM 
permanece difícil de tratar; embora inicialmente alguns pacientes podem responder aos 
corticóides ao à IgIV, eles logo se tornam irresponsivos e a doença progride. Agentes 
emergentes contra células T, células B e moléculas de transmigração são discutidos como 
agentes terapêuticos promissores. Sumário: novos agentes biológicos estão prontos para 
ensaios terapêuticos. Medidas apropriadas de desfechos são necessárias para avaliar e 
monitorar as respostas. 
Comentário: Uma revisão das miopatias inflamatórias e dos tratamentos disponíveis, feita por 
um dos grandes nomes mundiais no estudo das miopatias. O autor mostra as evidências de 
cada droga, assim como a sua opinião pessoal.  Ao se ler o abstract pode-se ter a idéia de que o 
autor não aprova o uso das drogas poupadoras de corticóide comumente utilizadas 
(micofenolato, ciclosporina, metotrexate, azatioprina), mas não é isso o que acontece. Ele mostra 
que essas drogas podem ser eficazes, porém em alguns casos são tóxicas ou demoram para 
fazer efeito. O artigo termina citando as opções terapêuticas no caso de falha no tratamento com 
corticóides e com IgIV. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21799409
 

 
ATUALIZAÇÕES EM EPILEPSIA 

 
Eficácia e segurança da pregabalina versus a lamotrigina em pacientes com crises 
parciais recém-diagnosticadas: um estudo randomizado duplo-cego fase III 
(“Efficacy and safety of pregabalin versus lamotrigine in patients with newly diagnosed 
partial seizures: a phase 3, double-blind, randomized, parallel-group trial”) 
Kwan P, Brodie MJ, Kälviäinen R, Yurkewicz L, Weaver J, Knapp LE
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Lancet Neurol 2011;10:881-90 
 
Abstract: Objetivo: Comparar o início de tratamento de epilepsia focal através do uso (em 
monoterapia) de pregabalina, comparando com lamotrigina. Método: Ensaio clínico. Resultado: A 
pregabalina teve mesma tolerabilidade da lamotrigina (ocorrência de efeitos adversos PGB 40% 
x LTG 38%, p=0,68), mas teve eficácia inferior (pacientes livres de crises por ≥ 6 meses PGB 
52% x LTG 68%; p<0,001). 
Comentário: Pregabalina é inferior à lamotrigina como monoterapia inicial no tratamento de 
epilepsias focais. Pesquisadores de respeito, financiados pelo fabricante da pregabalina (Lyrica), 
que tem buscado inserir este medicamento no mercado de dor. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21889410
 
  
Resultados de estudo randomizado fase III do clobazam na síndrome de Lennox-Gastaut 
(“Randomized, phase III study results of clobazam in Lennox-Gastaut syndrome”) 
Ng YT, Conry JA, Drummond R, Stolle J, Weinberg MA; On behalf of the OV-1012 Study 
Investigators
Neurology 2011;77:1473-81 
 
Abstract: Objetivo: Determinar desempenho (eficácia e tolerabilidade) do clobazam adjuvante 
com três níveis de dose (0,25, 0,5 e 1 mg/kg/dia) na melhora de drop-attack em pacientes com 
síndrome de Lennox-Gastaut comparando com placebo. Método: Ensaio clínico. Resultados: 
Redução de eventos semanais de drop-attack chegou a 68% no regime de dose superior 
(p<0,0001 para placebo). 
Comentário: Mais um estudo indicando benefícios na utilização de clobazam crônico em 
pacientes com Lennox. Neste caso, o patrocinador é o laboratório que pretende comercializar o 
produto nos EUA. Estudo incluiu crianças e adultos. A dose máxima administrada foi de 40 
mg/dia. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21956725
 
  
Características ictais de crises não-epilépticas psicogênicas: o que foi aprendido com 
registros de VEEG- uma revisão de literatura 
(“Ictal characteristics of psychogenic nonepileptic seizures: What we have learned from 
video/EEG recordings – A literature review”) 
Mostacci B, Bisulli F, Alvisi L, Licchetta L, Baruzzi A, Tinuper P
Epilepsy Behav 2011;22:144-53 
 
Abstract: Objetivo: Avaliar os sinais e sintomas mais comuns associados a eventos paroxísticos 
não-epilépticos psicogênicos. Método: Revisão. Resultados: Características de crises 
psicogênicas: pacientes podem se machucar, mas nunca se queimam; pode ocorrer gagueira; 
duração superior a 2 minutos; olhos fechados. Surgimento no sono não é confiável para 
diagnóstico de crises epilépticas, pois ocorre simulação de sono antes de muitos eventos 
psicogênicos. 
Comentário: Enumera características confiáveis para a diferenciação de crises epilépticas das 
psicogênicas. Muito útil. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21856237
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ATUALIZAÇÕES EM NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 
 
Stent versus tratamento clínico agressivo das estenoses arteriais intracranianas 
(“Stenting versus aggressive medical therapy for intracranial arterial stenosis”) 
Chimowitz MI, Lynn MJ, Derdeyn CP, Turan TN, Fiorella D, Lane BF, Janis LS, Lutsep HL, 
Barnwell SL, Waters MF, Hoh BL, Hourihane JM, Levy EI, Alexandrov AV, Harrigan MR, Chiu D, 
Klucznik RP, Clark JM, McDougall CG, Johnson MD, Pride GL Jr, Torbey MT, Zaidat OO, 
Rumboldt Z, Cloft HJ; SAMMPRIS Trial Investigators
N Engl J Med. 2011 Sep 15;365(11):993-1003 
 
Abstract: Introdução: A estenose arterial intracraniana aterosclerótica é uma importante causa 
de acidente vascular cerebral (AVC) que vem sendo cada vez mais tratada com angioplastia 
transluminal percutânea com liberação de stent (PTAS) para prevenção da recorrência do AVC. 
No entanto, PTAS ainda não foi comparado com o tratamento clínico em estudo randomizado. 
Métodos: Nós randomizamos pacientes que apresentaram um ataque isquêmico transitório (AIT) 
ou AVC recente atribuídos a estenose de 70-99% do diâmetro de uma artéria intracraniana para 
o tratamento clínico agressivo ou para o tratamento clínico agressivo mais PTAS com o uso do 
stent Wingspan. Os desfechos primários foram AVC ou morte dentro de 30 dias após a inclusão, 
ou após o procedimento de revascularização da artéria doente durante o período de 
acompanhamento ou AVC no território da artéria doente, para além de 30 dias. Resultados: A 
inclusão foi interrompida após 451 pacientes terem sidos submetidos a randomização, porque a 
taxa de AVC ou morte em 30 dias foi de 14,7% no grupo PTAS (AVC não-fatal, 12,5%; AVC 
fatal, 2,2%) e 5,8% no grupo tratado clinicamente (AVC não-fatal, 5,3%; morte não-relacionada a 
AVC, 0,4%) (P = 0,002). Após 30 dias, AVC no mesmo território ocorreu em 13 pacientes de 
cada grupo. Atualmente, a duração média do seguimento em curso é de 11,9 meses. A 
probabilidade da ocorrência de um desfecho primário ao longo do tempo diferiu 
significativamente entre os dois grupos tratados (P = 0,009), com taxas do desfecho primário, em 
1 ano, de 20,0% no grupo PTAS e 12,2% no grupo tratado clinicamente. Conclusões: Em 
pacientes com estenose arterial intracraniana, o tratamento clínico agressivo foi superior ao 
PTAS com o uso do stent Wingspan, porque o risco de AVC logo após PTAS foi alto e porque o 
risco de AVC com a terapia clínica agressiva foi inferior ao esperado. 
Comentário: Um estudo muito importante para nos auxiliar na tomada de decisão quando 
estamos diante do paciente com estenose intracraniana. Frente ao exposto fica clara a 
mensagem para otimizar sempre o tratamento clinico e a idéia da não intervenção percutânea 
ganha uma posição quase ‘’medular’’ em nosso pensamento. Apesar da forte evidência a favor 
da não utilização do stent wingspan para doença aterosclerótica intracraniana precisamos 
individualizar e considerar o uso de stent intracraniano para alguns casos. Por exemplo, para os 
pacientes que se apresentam com uma estenose intracraniana focal grave, em segmentos 
arteriais proximais, fora da zona de emergência de ramos perfurantes, associada diretamente a 
sintomas de hipofluxo daquele território de vascularização e que não tiveram uma melhora 
clínica apenas com as medicações e mudanças no estilo de vida. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21899409
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Melhora na função executiva após implante de stent da artéria carótida unilateral para 
estenose assintomática grave 
(“Improvement in executive function after unilateral carotid artery stenting for severe 
asymptomatic stenosis”) 
Mendiz OA, Sposato LA, Fabbro N, Lev GA, Calle A, Valdivieso LR, Fava CM, Klein FR, Torralva 
T, Gleichgerrcht E, Manes F
J Neurosurg. 2011 Sep 30 
 
Abstract: Objetivo: As funções executivas são cruciais para a organização e integração dos 
processos cognitivos. Alguns estudos têm avaliado o efeito da angioplastia com stent de carótida 
(CAS) na função cognitiva mas os resultados têm sido conflitantes. O objetivo deste estudo foi 
avaliar o efeito da CAS sobre o perfil cognitivo, com especial interesse nas funções executivas, 
dos pacientes com estenose assintomática grave da carótida interna (ACI). Métodos: Os autores 
avaliaram prospectivamente o status neuropsicológico de 20 pacientes com estenose unilateral 
assintomática, maior ou igual a 60%, da ACI extracraniana, através de uma bateria de avaliação 
focada nas funções executivas antes e após a CAS. Os escores brutos individuais nos testes 
neuropsicológicos foram convertidos em escores z e ajustados para idade, sexo e anos de 
escolaridade. Os autores compararam a pontuação no neuropsicológico, por Wilconox signed-
rank tests, entre a linha de base e 3 meses pós-operatório. Resultados: O desempenho cognitivo 
pré-operatório médio foi dentro da normalidade em todas as variáveis. Todos os pacientes foram 
submetidos ao procedimento de CAS com sucesso. Os escores de função executiva 
melhororaram após a CAS, em relação à linha de base da seguinte forma: set shifting (Trail-
Making Test Part B: -0,75 ± 1,43 vs -1,2 ± 1,48, p = 0,003) e velocidade de processamento 
(codificação símbolo dígito: -0,66 ± 0,85 vs -0,97 ± 0,82, p = 0,035; e pesquisa do símbolo: -0,24 
± 1,32 vs -0,56 ± 0,77, p = 0,049). O benefício da CAS para a memória de trabalho foi 
marginalmente significante (span de dígitos: -0,41 ± 0,61 vs -0,58 ± 0,76, p = 0,052). Tanto a 
memória verbal (immediate Rey Auditory Verbal Learning Test: 0,35 ± 1,04 vs -0,22 ± 0,82, p = 
0,011) quanto a visual (delayed Rey-Osterrieth Complex Figure 0,27 ± 1,26 vs -0,22 ± 1,01, p = 
0,024) melhoraram após CAS . Conclusões: Os autores encontraram um efeito benéfico sobre a 
função executiva e de memória 3 meses após a CAS entre os pacientes com estenose unilateral 
assintomática de 60% ou mais da ICA. 
Comentário: Desde a descrição da primeira cirurgia para a doença aterosclerótica da artéria 
carótida por Felix Eastcott, em 1954, a grande maioria dos estudos a respeito procuraram 
demonstrar os benefícios deste procedimento na prevenção do AVC isquêmico. O presente 
estudo faz parte de uma nova linha de investigação científica acerca da doença aterosclerótica 
carotídea. A parte a prevenção do AVC isquêmico tais estudos têm sugerido uma melhora do 
perfil cognitivo após o tratamento da estenose carotídea. Aguardamos estudos maiores e com 
desenhos menos suscetiveis de viés que avaliem tais achados no contexto das estenoses 
carotídeas e, principalmente, que nos revelem qual a relação entre o tratamento ou não das 
estenoses carotídeas e a incidência das demências vasculares. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21962162
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A experiência do operador e o prognóstico dos pacientes submetidos a angioplastia com 
stent de carótida 
(“Operator experience and carotid stenting outcomes in Medicare beneficiaries”) 
Nallamothu BK, Gurm HS, Ting HH, Goodney PP, Rogers MA, Curtis JP, Dimick JB, Bates ER, 
Krumholz HM, Birkmeyer JD
JAMA. 2011 Sep 28;306(12):1338-43 
 
Abstract: Contexto: Embora a eficácia do stent carotídeo ja tenha sido estabelecida em ensaios 
clínicos, os resultados do procedimento com base na experiência do operador são menos 
conhecidos na prática clínica. Objetivo: Avaliar a associação entre os desfechos e 2 medidas de 
experiência do operador: o volume anual e a experiência no momento do procedimento entre os 
novos operadores que realizaram seu primeiro stent de carótida após decisão do Centers for 
Medicare & Medicaid Services (CMS). Desenho, contexto e pacientes: Estudo observacional 
utilizando dados administrativos de beneficiários do Medicare com 65 anos ou mais submetidos 
a angioplastia com stent carotídeo entre 2005 e 2007. Principais medidas de desfecho: A 
mortalidade em 30 dias foi estratificada para um volume de procedimento anual muito baixo, 
baixo, médio e alto (<6, 6-11, 12-23 e ≥ 24 procedimentos por ano, respectivamente) e 
tratamento precoce vs tardio durante a experiência de um novo operador (1 º ao 11 º 
procedimento e 12 procedimento ou superior). Resultados: Durante o período de estudo, 24.701 
procedimentos foram realizados por 2.339 operadores. Destes, 11.846 foram realizadas por 
1.792 novos operadores que realizaram seu primeiro stent de carótida após a decisão da 
cobertura nacional do CMS. No geral, a mortalidade em 30 dias foi de 1,9% (n = 461) e taxa de 
falha na utilização de um dispositivo de proteção embólica foi de 4,8% (n = 1173). O volume 
médio anual do operador entre os beneficiários do Medicare foi de 3,0 por ano (Interquartil 1,4-
6,5) e 11,6% dos operadores realizaram 12 ou mais procedimentos por ano durante o período do 
estudo. A mortalidade em 30 dias foi maior entre os pacientes tratados por operadores com 
menor volume anual (2,5% [95% CI, 2,1% -2,9%], 1,9% [95% CI, 1,6% -2,3%], 1,6% [95% CI, 
1,3% -1,9%] e 1,4% [95% CI, 1,1% -1,7%] em todas as 4 categorias; P <0,001) e entre os 
pacientes tratados precocemente (2,3%, 95% CI, 2,0% -2,7 %) vs tardiamente (1,4%, 95% CI, 
1,1% -1,9%, P <0,001) durante a experiência de um novo operador. Após o ajuste multivariável, 
os pacientes tratados por operadores com muito baixo volume tinham um maior risco de 
mortalidade em 30 dias em comparação com os pacientes tratados por operadores com alto 
volume (odds ratio ajustada, 1,9; 95% CI, 1,4-2,7; P <0,001). Da mesma forma, encontramos um 
maior risco de mortalidade em 30 dias entre os pacientes tratados precocemente vs tardiamente 
durante a experiência de um novo operador (odds ratio ajustada, 1,7; 95% CI, 1,2-2,4; P = 
0,001). Conclusão: Entre os pacientes idosos submetidos a angioplastia com stent de carótida, 
um menor volume de procedimento anual e as primeiras experiências estão associadas a um 
aumento da mortalidade em 30 dias. 
Comentário: Este estudo é importante para auxiliar o clínico na decisão de para onde e para 
quem irá encaminhar seu paciente. E também para auxiliar o paciente e sua família a decidir 
qual o serviço onde prefere ser tratado. Diversos estudos que comparam endarterectomia e 
angioplastia com stent deveriam ser analisados sob a luz destes resultados. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21954477
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ATUALIZAÇÕES EM DISTÚRBIOS DE MOVIMENTO 
 
A levodopa acelera o processo patológico no encéfalo com doença de Parkinson? 
(“Does levodopa accelerate the pathologic process in Parkinson disease brain?”) 
Parkkinen L, O’Sullivan SS, Kuoppamäki M, Collins C, Kallis C, Holton JL, Williams DR, Revesz 
T, Lees AJ 
Neurology. 2011 Oct 11;77(15):1420-6. Epub 2011 Sep 14 
Abstract: Introdução: Vários estudos in vitro sugeriram que a levodopa (l-dopa) pode ser tóxica 
aos neurônios dopaminérgicos e que pode modular o processo de agregação da alfa-sinucleína. 
Nós investigamos a relação entre dose cumulativa na vida inteira de l-dopa e a contagem de 
neurônios nigrais e patologia de corpos de Lewy (CL) na doença de Parkinson (DP). Métodos: A 
densidade de neurônios pigmentados foi medida unilateralmente em secção única de substância 
negra (SN) com delimitação das porções dorsal e ventral em 96 casos de DP com registros 
clínicos bem-documentados, relacionando com o tratamento medicamentoso antiparkinsoniano. 
A densidade de CL cortical e nigral foi determinada a partir de uma abordagem morfométrica. 
Resultados: A dose média de l-dopa na vida inteira se correlacionou significantemente (p < 
0,001) com a duração da DP em toda população do estudo (n = 96) e não foi possível se separar 
os seus efeitos individuais. Este não foi o caso na análise de um subgrupo de pacientes com 
início mais precoce e maior duração da DP (n = 40) que mostrou que não houve correlação 
significante entre l-dopa e densidade neuronal total na SN (p = 0,07), após ajuste pela duração 
da doença. Entretanto, houve uma menor densidade neuronal na porção ventral (p = 0,02), mas 
não na porção dorsal (p = 0,27) associada à dose cumulativa de l-dopa. Nós não encontramos 
diferença entre a dose de l-dopa e os estágios de Braak (p = 0,58). Além disso, a nálise de 
subgrupo não mostrou relação da dose de l-dopa com a densidade de CL cortical (p = 0,47) ou 
nigral (p = 0,48). Conclusão: O uso crônico de l-dopa na DP não aumenta a progressão na 
patologia da DP pelo que pode ser determinado em nossas observações com contagem de 
neurônios da SN e densidade de CL. 
Comentário: Um ótimo trabalho conduzido pelo grupo do Queen Square Brain Bank e seus 
colaboradores finlandeses da BrainNet, que mereceu o editorial da Neurology nesta edição. 
Desde a introdução da levodopa no tratamento da DP, houve quem argumentasse que ela, per 
se, poderia ser tóxica aos já frágeis neurônios dopaminérgicos nigroestriatais em degeneração, 
provocando uma teórica aceleração da doença, e alguns trabalhos feitos in vitro corroboraram 
para esta hipótese. Surgiu uma quase fobia em se usar levodopa por parte dos neurologistas na 
década de 1990, os quais preferiam usar sintomáticos menos potentes ao risco de iniciar l-dopa, 
e vemos resquícios destes receios até os dias de hoje. É importante dizer que nenhum estudo 
em modelos in vivo comprovou esta hipótese. A conclusão do estudo é que não foi possível 
traçar uma nítida relação entre uso de altas doses acumuladas e por muito tempo de l-dopa e 
redução nos neurônios dopaminérgicos da SN e nem aumento da patologia de Lewy. Como todo 
estudo retrospectivo, seus resultados devem ser analisados com ressalvas, mas é até agora a 
melhor evidência que temos em humanos desta hipótese. Do ponto de vista neuropatológico, 
critico o fato de terem usado apenas uma secção de SN para a análise de cada encéfalo, e acho 
que poderiam ter utilizado outros métodos para quantificar a possível neurodegeneração 
induzida por l-dopa, como análise de apoptose e de inflamação. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21917769
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Fatores de risco para lesões medulares na paralisia cerebral distônica e na distonia 
generalizada 
(“Risk factors for spinal cord lesions in dystonic cerebral palsy and generalised dystonia”) 
Guettard E, Ricard D, Roze E, Elbaz A, Anheim M, Thobois S, Lepeintre JF, Galanaud D, Mazel 
C, Vidailhet M 
J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2011 Sep 29 
 
Abstract: Introdução: Mielopatia cervical (MC) em pacientes com paralisia cerebral (PC) é 
subdiagnosticada, já que os sintomas de lesões medulares, sendo similares aos da distonia, 
podem ser desconsiderados ou identificados tardiamente. O objetivo deste estudo é identificar os 
fatores de risco e características clínicas da MC nos pacientes com distonia generalizada, 
incluindo a PC distônica. Métodos: Os autores conduziram um estudo caso-controle para 
identificar sinais clínicos precoces de MC em pacientes consecutivos com distonia generalizada. 
Os autores compararam as características clínicas e sintomas daqueles que desenvolveram MC 
(os casos) e daqueles que não desenvolveram (os controles). As mesmas informações clínicas 
de possíveis manifestações neurológicas da MC foram coletadas para casos e controles na data 
da última consulta. Resultados: De 54 pacientes, 17 (31%) desenvolveram MC sintomática 
durante o período do estudo. Em todos os casos, MC ocorreu após a idade de 36 anos. 81% dos 
casos e 35% dos controles tinham um subescore para pescoço da escala Burke-Fahn-Marsden 
(de distonia) acima de 4. Idade e gravidade da distonia cervical foram os principais fatores de 
risco para MC. Distúrbios de marcha e quedas, hipotrofia da musculatura da mão e distúrbios 
esfincterianos da bexiga foram as melhores pistas clínicas para MC. Conclusão: Como a 
gravidade da distonia cervical e a idade são os principais fatores de risco para lesões medulares, 
pacientes distônicos, incluindo pacientes com PC distônica, devem ser avaliados para MC a 
partir da terceira década de vida e em diante. O reconhecimento precoce da MC é crucial para 
prognóstico funcional e impacto sobre autonomia. 
Comentário: Tema muito interessante, talvez pouco usual para o neurologista generalista, mas 
muito válido para o especialista em distúrbios do movimento. Este artigo mostra que quase um 
terço dos pacientes com distonias generalizadas pode desenvolver mielopatia cervical 
secundária aos movimentos distônicos cervicais, e que isso ocorre mais em pessoas acima dos 
30 anos e com distonia cervical mais grave. Foi visto também que piora na marcha, quedas 
freqüentes, sintomas esfincterianos e hipotrofia da musculatura das mãos são os sinais clínicos 
mais sensíveis para diagnóstico de MC. Os autores sugerem realização de RM cervical periódica 
nos pacientes com distonia generalizada acima dos 30 anos, pois uma intervenção precoce pode 
livrá-los de uma piora na sua já comprometida capacidade funcional. E isso é a última coisa que 
um portador de distonia deseja. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21965522
 
  
Eficácia e segurança da incobotulinumtoxinA (XEOMIN®) em pacientes com distonia 
(“Efficacy and safety of incobotulinumtoxinA (NT 201, XEOMIN®, botulinum neurotoxin 
type A, without accessory proteins) in patients with cervical dystonia”) 
Comella CL, Jankovic J, Truong DD, Hanschmann A, Grafe S; U.S. XEOMIN Cervical Dystonia 
Study Group 
J Neurol Sci. 2011 Sep 15;308(1-2):103-9 
 
Abstract: Objetivo: A incobotulinumtoxinA difere das outros formulações disponíveis por não ter 
proteínas acessórias. A incobotulinumtoxinA mostrou previamente não-inferioridade à 
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onabotulinumtoxinA para o tratamento de distonia cervical em um regime de dose 1:1. O objetivo 
deste estudo foi comparar a segurança e eficácia da incobotulinumtoxinA (120U, 240U; Merz 
Pharmaceuticals) ao placebo em indivíduos com distonia cervical (DC). Métodos: Este foi um 
estudo clínico multicêntrico, placebo-ontrolado, randomizado, duplo-cego e prospectivo em 
pacientes já tratados com toxina botulínica ou virgens de tratamento. O desfecho primário foi 
mudança da linha de base para a 4ª semana após tratamento na pontuação total da escala 
“Toronto Western Spasmodic Torticollis Rating Scale” (TWSTRS). Efeitos adversos (EA) também 
foram avaliados. Resultados: Os participantes (n = 233) foram na maioria mulheres (66%), com 
média de 52,8 anos, que tinham DC há 51,9 meses. Destes, 39% eram virgens de tratamento. A 
incobotulinumtoxinA melhorou significantemente os escores totais da TWSTRS da linha de base 
para a 4ª semana comparados ao placebo (p<0,001). Este efeito persistiu até o final do estudo. 
Os EA mais freqüentes relatados nos grupos de incobotulinumtoxinA foram disfagia, dor cervical 
e fraqueza muscular, os quais foram na maioria leves. Interpretação: A incobotulinumtoxinA (em 
doses de 120U e 240U) é segura e eficaz no tratamento da DC, tanto em indivíduos já tratados 
previamente com toxina quanto nos virgens de tratamento. 
Comentário: Atualmente, há uma grande expectativa sobre a incobotulinumtoxinA (XEOMIN®) 
por sua característica única de não estar associada a proteínas. Este fator faz com que esta 
forma da toxina seja mais resistente, podendo ficar armazenada em temperatura ambiente por 
muito tempo (sendo que as outras devem ser armazenadas em geladeiras), e também há a 
possibilidade de provocar menores chances de resistência à toxina, pela menos antigenicidade 
(mas isso ainda não foi comprovado). Este estudo fase 2 mostrou que a incobotulinumtoxinA foi 
mais eficaz e tão segura quanto o placebo, com baixas taxas de disfagia (quase todas leves) e 
sem efeitos adversos graves associados à droga. As fraquezas do estudo foram o fato de as 
doses não poderem ser alteradas pelos aplicadores de acordo com o quadro clínico e que foi 
feita avaliação de apenas uma aplicação (o correto seria avaliar o efeito no decorrer de várias 
aplicações). 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21764407
 
 
Dor na doença de Parkinson 
(“Pain in Parkinson’s Disease”) 
Ha AD, Jankovic J 
Mov Disord. 2011 Sep 23. doi: 10.1002/mds.23959. [Epub ahead of print] 
 
Abstract: Dor e outros sintomas não-motores na DP estão progressivamente sendo 
reconhecidos como uma causa principal de redução na qualidade de vida. Dor na DP pode ser 
categorizada em vários subtipos, incluindo dor musculoesquelética, distônica, radicular-
neuropática e central. O surgimento de dor pode variar em relação aos sintomas motores, e pode 
preceder ao aparecimento dos sintomas motores em vários anos, ou ocorrer após o diagnóstico 
da DP ter sido feito. Dor na DP é frequentemente subdiagnosticada e é frequentemente tratada 
inadequadamente. Distonia induzida por levodopa pode responder à manipulação da medicação 
dopaminérgica. Terapia dopaminérgica pode também melhorar a dor musculoesquelética 
associada à rigidez e acinesia, assim como a acatisia na DP. Injeções de toxina botulínica 
podem ser eficazes para tratamento da distonia focal dolorosa. Tem-se relatado melhora de dor 
e disestesia com DBS, em alguns casos. O entendimento melhor das vias dos núcleos da base 
tem proporcionado novas abordagens na patogênese da dor na DP, mas o mecanismo exato do 
processo de dor e modulação persiste não esclarecido. 
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Comentário: Revisão interessante sobre este sintoma não-motor de grande impacto sobre a 
qualidade de vida do parkinsoniano, a dor. Recapitula as classificações de dor na DP e mostra 
que sua prevalência chega na casa dos 80%. Quanto ao tratamento, não traz novidades, 
enfatizando a importância da fisioterapia e das medicações sintomáticas. 
Link: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mds.23959/abstract;jsessionid=A79DE1536034A03BA1
D1264900DCF02B.d01t01
 
 
 
Pramipexol reduz a prevalência de fadiga nos pacientes com doença de Parkinson 
(“Pramipexole reduces the prevalence of fatigue in patients with Parkinson’s disease”) 
Morita A, Okuma Y, Kamei S, Yoshii F, Yamamoto T, Hashimoto S, Utsumi H, Hatano T, Hattori 
N, Matsumura M, Takahashi K, Nogawa S, Watanabe Y, Miyamoto T, Miyamoto M, Hirata K 
Intern Med. 2011;50(19):2163-8. Epub 2011 Oct 1 (Free Full Text!) 
 
Abstract: Objetivo: O objetivo deste estudo multicêntrico transversal foi avaliar a relação entre 
fadiga em um grande número de pacientes japoneses com PD e drogas usadas para tratar DP. 
Métodos: Nós usamos a Escala de Fadiga na DP com 16 itens (PFS-16), o qual foi desenhada 
para avaliar fadiga exclusivamente associada à DP. Análise de regressão logística múltipla foi 
usada para avaliar a relação entre drogas antiparkinsonianas e fadiga na DP. Resultados: Um 
total de 350 pacientes não-demenciados foram incluídos. Fadiga (PFS >= 4) foi detectada em 
319 pacientes (91%). Pramipexol foi administrado em 24% dos pacientes com DP. A análise de 
regressão logística múltipla revelou que a administração de pramipexol foi significativamente 
relacionada a baixas taxas de fadiga na DP com pacientes de Hoehn & Yahr < 3 (p = 0,01). 
Conclusão: A fadiga reduzida nos pacientes com DP foi observada naqueles que tomavam 
pramipexol. 
Comentário: Artigo mostra um possível tratamento para a fadiga, um sintoma não-motor da DP 
tão freqüente quando a dor. Como já havia evidências de que o pramipexol também tem efeitos 
positivos sobre a depressão, percebe-se que a terapia com agonistas dopaminérgicos é também 
uma boa escolha para melhora de fadiga. Sendo um trabalho retrospectivo de análise de 
regressão logística, será interessante conduzir estudos clínicos prospectivos para confirmar este 
efeito. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21963735
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