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ATUALIZAÇÕES EM NEUROLOGIA COGNITIVA 
 
Predizendo transformação do CCL com RM e biomarcadores do LCR 
(“Predicting MCI outcome with clinically available MRI and CSF biomarkers”) 
Heister D, Brewer JB, Magda S, Blennow K, McEvoy LK 
Neurology. 2011 Oct 25;77(17):1619-1628 
 
Abstract: Objetivo: Determinar a habilidade da RM volumétrica (RMv) e de biomarcadores do 
LCR, sozinho ou em combinação com medidas quantitativas, para predizer conversão para 
doença de Alzheimer (DA) em pacientes com comprometimento cognitivo leve (CCL). Métodos: 
Nós estratificamos 192 participantes com CCL em grupos de risco positivo e negativo com base 
em: 1) grau de declínio de memória no Teste de Aprendizado Auditivo-Verbal de Rey (TAAVR); 
2) atrofia temporal medial, quantificada por software para análise de RMv automatizada; e 3) 
níveis de biomarcadores no LCR. Nós também estratificamos os participantes baseados em 
combinações de fatores de risco. Nós usamos os modelos de risco proporcionais de Cox, 
controlados para idade, para avaliar o risco de conversão para DA em 3 anos [...] e usamos 
análise de Kaplan-Meier para determinar as medianas de tempo de sobrevivência. Resultados: 
Quando fatores de risco foram examinados separadamente, os indivíduos com teste positivo 
mostraram significante maior risco de conversão para DA que indivíduos com testes negativos 
(HR 1,8-4,1). A presença conjunta de quaisquer 2 fatores de risco aumentou substancialmente o 
risco, sendo a combinação de maior risco o declínio de memória e aumento da atrofia (HR 29,0): 
85% dos pacientes com ambos os fatores de risco converteram para DA em 3 anos, vs. 5% 
daqueles com nenhum fator. A presença de atrofia temporal medial foi associada com a mediana 
mais curta de tempo de sobrevivência sem demência (15 meses). Conclusões: Incorporar 
avaliação quantitativa da habilidade de aprendizado associado à RMv ou biomarcadores do LCR 
na estratégia clínica para CCL pode gerar informações críticas sobre o risco de uma iminente 
conversão à DA. 
Comentário: Mais um artigo sobre predição de CCL em DA: o grande mérito deste trabalho é 
tentar deixar a estratégia de avaliação um pouco mais próxima da realidade. O que o trabalho 
mostra é que presença de piora de atrofia medial temporal (medida por volumetria) associada a 
um declínio de memória avaliado pelo RAVLT é o melhor preditor de conversão para DA em 3 
anos. Como o RAVLT não precisa de custos e a volumetria não exige gatos exorbitantes, talvez 
seja uma combinação exequível para o futuro, tanto na prática acadêmica quanto na privada. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21998317 
 
 
Nível de colesterol e uso de estatina na doença de Alzheimer: II. Revisão de Estudos em 
Humanos e Recomendações 
(“Cholesterol level and statin use in Alzheimer disease: I. Review of Human Trials and 
Recommendations”) 
Shepardson NE, Shankar GM, Selkoe DJ 
Arch Neurol. 2011; 68(11):1385-92 
 
Abstract: Evidência substancial se acumulou suportando a hipótese que os níveis de colesterol 
elevados aumentam o risco de desenvolver a doença de Alzheimer (DA). Como resultado, 
muitos trabalhos investigaram o potencial uso de agentes redutores de lipídios, particularmente 
estatinas, como agentes preventivos ou terapêuticos para DA. Mesmo que epidemiologia e 
pesquisas básicas com estatina apoiem, em geral, um efeito adverso com os altos níveis de 
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colesterol associados à DA, estudos humanos com estatina mostram desfechos altamente 
variáveis, tornando difícil tirar conclusões sólidas. Nós identificamos vários fatores de confusão 
entre os estudos humanos, incluindo diferentes permeabilidades à barreira hematoencefálica 
(BHE), o estágio da DA em que as estatinas foram administradas e os efeitos metabólicos 
pleiotrópicos das drogas, todos contribuindo para uma considerável variabilidade nos dados. Nós 
recomendamos que futuros estudos em humanos sobre este importante tópico terapêutico: (1) 
considerar as permeabilidades das estatinas à BHE quando analisarem os resultados, (2) incluir 
análises específicas de efeitos sobre HDL-c e LDL-c, e, mais importante, (3) conduzir estudos 
com estatina somente em pacientes com DA leve, os quais tem melhor chance de modificação 
da doença. 
Comentário: Continuando o tema estatinas e DA (continuação do primeiro, que falava sobre 
níveis de colesterol e risco de DA), este artigo analisa os estudos que avaliaram os efeitos na 
melhora cognitiva da estatina sobre portadores de DA. Como o estudo bem ressalta, os 
trabalhos não chegam a conclusões sólidas e são marcados por uma variabilidade de métodos. 
Além disso, o artigo fala sobre o possível mecanismo pelo qual as estatinas reduzem a secreção 
de beta-amiloide no encéfalo. Resumo da Ópera: Ainda não temos evidências para 
recomendarmos estatinas na DA, mas parece um caminho bem promissor. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22084122 
 
 
Eu aproveitarei esta edição para divulgar as últimas recomendações brasileiras sobre 
diagnóstico e tratamento de doença de Alzheimer, feitas pelo Departamento Científico de 
Neurologia Cognitiva e Envelhecimento da ABN e publicadas na revista “Dementia & 
Neuropsychologia” de Setembro/Outubro 2011. Como os artigos são abertos, vou postá-
los na íntegra: 
 
1) Criteria for the diagnosis of Alzheimer’s disease: Recommendations of the Scientific 
Department of Cognitive Neurology and Aging of the Brazilian Academy of Neurology - 
Comentário: Estes critérios são literalmente baseados nos novos critérios da Academia 
Americana de Neurologia para DA e CCL, e como novidade traz que o conceito de demência 
agora independe da perda de memória como critério obrigatório, além de simplificar os critérios 
de DA provável e possível. 
 
2) Cognitive, functional and behavioral assessment: Alzheimer’s disease - Comentário: 
Revisão muito interessante sobre os principais e validados testes usados para avaliação 
neuropsicológica na DA. 
 
3) Diagnosis of Alzheimer’s disease in Brazil: Supplementary exams - Comentário: Análise 
dos exames complementares úteis para o diagnóstico de DA; quanto aos exames laboratoriais, 
segue uma recomendação europeia de pedir vários exames séricos gerais como screening inicial 
(em minha opinião, muito deles desnecessários). Quanto à imagem, sugere TC crânio 
inicialmente e, se algo atípico, a realização de RM. 
 
4) Treatment of Alzheimer’s disease in Brazil: I. Cognitive disorders - Comentário: Revisão 
das evidências sobre tratamento dos aspectos cognitivos, sem grandes novidades. 
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5) Treatment of Alzheimer’s disease in Brazil: II. Behavioral and psychological symptoms 
of dementia - Comentário: Revisão das evidências sobre tratamento dos sintomas psicóticos, 
sendo a melhor evidência o uso de neurolépticos para alucinações, agressividade e delírios. 
 
 

ATUALIZAÇÕES EM NEUROLOGIA VASCULAR 
 
Desfechos em acidente vascular cerebral com sintomas menores ou que melhoram 
rapidamente não tratados com ativador de plasminogênio tecidual recombinado: achados 
do programa Get With The Guidelines-Stroke 
(“Outcomes in Mild or Rapidly Improving Stroke Not Treated With Intravenous 
Recombinant Tissue-Type Plasminogen Activator Findings From Get With The Guidelines–
Stroke”) 
Smith EE, Fonarow GC, Reeves MJ, Cox M, Olson DM, Hernandez AF, Schwamm LH. 
Stroke. 2011;42:3110-3115 
 
Abstract: Introdução e Objetivo: A presença de sintomas menores ou que melhoram 
rapidamente são uma justificativa frequentemente citada para não administrar ativador de 
plasminogênio tecidual recombinado (rtPA) para o acidente vascular cerebral, mas alguns 
desses pacientes podem ter desfecho ruim. Nós utilizamos dados de um estudo nacional amplo 
(Get With the Guidelines-Stroke) a fim de determinar fatores de risco para o desfecho ruim na 
alta hospitalar após sintomas menores ou que melhoram rapidamente. Métodos: Entre 2003 e 
2009, foram descritos 29.220 pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico (em 1.902 
hospitais) admitidos dentro de 2 horas do início dos sintomas e com sintomas menores ou que 
melhoram rapidamente como única contraindicação para rtPA. Foi usada regressão logística 
para determinar fatores de risco independentes para alta domiciliar. Resultados: Entre 93.517 
pacientes admitidos dentro de 2 horas, 31,2% (29.200) não receberam rtPA somente por causa 
de sintomas menores ou rapidamente melhorando. Entre os 29.200 casos com sintomas 
menores ou que rapidamente melhoram, 28,3% não receberam alta domiciliar, e 28,5% 
receberam alta incapazes de deambular sem assistência. A chance de alta domiciliar esteve 
fortemente relacionada ao escore pela escala National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) 
(P<0,001). Após análise multivariada, pacientes que não receberam alta domiciliar tinham mais 
chance de serem mais idosos, mulheres, e negros; de terem um maior escore na escala NIHSS 
e fatores de risco vasculares; e menor chance de estarem em uso de medicações redutoras de 
lipídios antes da admissão. Conclusões: Neste grande estudo nacional, uma minoria significativa 
dos pacientes que não receberam rtPA intravenoso somente devido a sintomas menores ou com 
melhora rápida tiveram desfecho ruim de curto prazo, o que apresenta a possibilidade de que 
incapacidade relacionada ao acidente vascular cerebral é relativamente comum, mesmo entre 
eventos considerados “leves”. Um ensaio controlado de terapia de reperfusão nessa população 
pode ser considerado. 
Comentário: As terapias de reperfusão utilizadas para o acidente vascular cerebral isquêmico 
(AVCI) são guiadas primordialmente por critérios clínicos, seguindo a primazia que sintomas e 
sinais clínicos ocupam na prática médica em geral. Assim, pacientes com sintomas menores ou 
que melhoram rapidamente são justificativa razoável para não aplicar tais terapias, 
especialmente quando consideramos os riscos associados. Entretanto, evidências cumulativas 
tem demonstrado que uma parcela significativa dos pacientes com AVCI considerados leves na 
admissão não tem bom prognóstico funcional. As razões para esse fato podem ser muitas, como 
complicações hospitalares, comorbidades associadas e recorrência do AVC. Além destas, 
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porém, permanece uma dúvida: poderiam estes pacientes ter um melhor desfecho se tivessem 
recebido terapia trombolítica? Do fato de haverem sintomas menores na admissão, se segue 
necessariamente que o paciente terá boa evolução neurológica? Em primeiro lugar, deve ser 
ressaltado que baixa pontuação na escala NIHSS não significa necessariamente déficit 
neurológico menor, e principalmente, déficit neurológico não incapacitante. Uma pontuação na 
escala NIHSS de apenas 3, por exemplo, pode ocorrer em paciente com afasia isolada grave, 
amaurose completa, ou paresia grave. Assim, ao justificar a não aplicação de terapia trombolítica 
devido a sintomas menores, o neurologista deve considerar se os sintomas em questão 
realmente não seriam incapacitantes para o paciente em questão. Isso, obviamente, diz respeito 
inclusive ao estado funcional prévio do paciente, bem como suas atividades de trabalho e de 
lazer. Hemianestesia pode ser absolutamente incapacitante para uma jovem bailarina, por 
exemplo, mas não incapacitante para um empresário idoso, por exemplo. Em segundo lugar, a 
presença de sintomas menores não indica necessariamente que não há oclusão de uma artéria 
maior, ou proximal, o que sabidamente está associado a pior prognóstico neurológico. Neste 
caso, a presença de sintomas menores pode ser resultado de circulação colateral proeminente, 
ou recanalização parcial espontânea, recursos que podem rápida e inesperadamente serem 
perdidos em caso de queda de pressão arterial ou reoclusão, por exemplo. Nesse contexto, a 
presença de sintomas menores pode ser apenas um aviso do risco de uma piora grave que pode 
acontecer que qualquer momento. Esse é um dos argumentos mais utilizados para justificar o 
uso de métodos de neuroimagem avançada para diagnosticar a presença e a topografia de 
oclusões arteriais no AVCI, mesmo em pacientes com menos de 3 horas de início dos sintomas. 
Por exemplo: um paciente com uma simples hemianopsia e paresia vertical do olhar, com um 
escore NIHSS de 2, pode ter uma suboclusão de topo de basilar, e evoluir rapidamente para o 
coma. Decidir pela indicação de terapia trombolítica, apesar do extenso número de publicações e 
diretrizes no campo, não é decisão fácil. Diversos fatores devem ser levados em consideração 
para aplicar este tipo de tratamento de forma eficaz e segura. Pacientes com sintomas menores 
ou que melhoram rapidamente muitas vezes tem meu prognóstico funcional, e não devem ser 
excluídos absoluta e automaticamente de terapias trombolíticas. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21903949 
 
 
Apresentação clínica, etiologia, e prognóstico de longo prazo em pacientes com 
hemorragia subaracnóide não-traumática de convexidade cerebral 
(“Clinical Presentation, Etiology, and Long-Term Prognosis in Patients With Nontraumatic 
Convexal Subarachnoid Hemorrhage”) 
Beitzke M, Gattringer T, Enzinger C, Wagner G, Niederkorn K, Fazekas F 
Stroke. 2011;42:3055-3060 
 
Abstract: Introdução e Objetivo: A hemorragia subaracnóidea não traumática na convexidade do 
cérebro (cHSA) é um subtipo não completamente caracterizado de hemorragia subaracnóidea 
não-aneurismática. Este estudo procurou descrever sistematicamente a apresentação clínica, 
etiologia, e prognóstico de longo prazo de pacientes com cHSA. Métodos: Durante um período 
de 6 anos, nossa base de dados radiológica foi pesquisada para casos de hemorragia 
subaracnóidea não-traumática (n=131), vista em tomografia computadorizada ou imagem por 
ressonância magnética. Em revisão das imagens, foram identificados 24 pacientes com cHSA, 
definida como sangramento intrasulcal restrito a convexidades hemisféricas. Foram revisados os 
registros médicos destes pacientes, suas neuroimagens foram revisadas, e os pacientes foram 
seguidos por contato telefônico ou visita clínica. Resultados: Os 24 pacientes com cHSA tiveram 
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uma idade média de 70 anos (variação, 37-88 anos), 20 (83%) tinham mais de 60 anos, e 13 
(54%) eram mulheres. Os pacientes se apresentaram frequentemente com sintomas sensitivos 
e/ou motores (n=10 [42%]) e crises epilépticas 9n=5 [21%]), ao passo que cefaleia típica de 
hemorragia subaracnóidea foi rara (n=4 [17%]). A imagem por ressonância magnética mostrou 
evidência de hemorragias anteriores em 11 pacientes (micro-hemorragias em 10 e 
sangramentos parenquimatosos em 5), com um padrão de sangramento sugestivo de angiopatia 
amiloide cerebral em 5 sujeitos. No seguimento (após uma média de 33 meses), 14 pacientes 
(64%) tiveram um desfecho desfavorável, incluindo 5 óbitos. Não foi observada recorrência de 
cHSA. Conclusões: Nossos dados sugerem que cHSA frequentemente se apresenta om 
características atípicas para sangramento subaracnóideo. No idoso, cHSA é frequentemente 
associada com condições predisponentes para sangramento tal como angiopatia amiloide 
cerebral. Recorrência de cHSA é rara mas a condição em si é marcadora de mau prognóstico. 
Comentário: Em um estudo retrospectivo monocêntrico, Beitzke et al. procuram traçar algumas 
características da cHSA. Alguns dados chamam a atenção. Primeiro, a maioria dos pacientes 
teve como apresentação clínica sinais e sintomas sensitivos e motores transitórios, muitas vezes 
com características migratórias, similares a da aura migranosa. Cefaleia em trovoada somente 
esteve presente em 17% dos casos, e somente em 1 paciente (5%) com mais de 60 anos. 
Segundo, tanto hemorragias (2 casos) quanto isquemias (5 casos) agudas concomitantes, 
distantes da região da cHSA, foram detectadas nos exames de neuroimagem. Terceiro, foi 
comum a presença de hemorragia prévia, tanto de hematomas quanto de micro-hemorragias, 
num padrão compatível com angiopatia amiloide cerebral. 
As características clínicas relatadas apresentam um problema clínico interessante: em pacientes 
idosos, sintomas sugestivos de um ataque isquêmico transitório podem ter como causa um 
evento hemorrágico (cHSA) e não isquêmico, especialmente se existe suspeita de angiopatia 
amiloide cerebral. Isto se torna especialmente enganoso se lembrarmos que uma cHSA pode 
desaparecer em uma tomografia de crânio após poucos dias. A presença de isquemias e 
hemorragias intraparenquimatosas concomitantes foi achado intrigante, e sublinha a hipótese 
dos autores de que a etiologia dos eventos foi uma angiopatia difusa cerebral, e não 
malformações estruturais localizadas. Outro estudo recente com pacientes com cHSA e menos 
de 60 anos encontrou a vasoconstrição reversível a etiologia mais comum. No estudo atual, 
Beitzke et al. sugerem que em pacientes idosos, a cHSA é uma entidade com características 
clínicas e etiológicas distintas, e apontam para a angiopatia amiloide cerebral como sua principal 
etiologia. Assim, para além das hemorragias lobares, a angiopatia amiloide cerebral apresenta a 
cHSA como mais de seu espectro de fenômenos clínicos. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21921284 
 
 
Maior efeito de trombólise para o acidente vascular cerebral na presença de obstrução 
arterial 
(“Greater Effect of Stroke Thrombolysis in the Presence of Arterial Obstruction”) 
De Silva DA, Churilov L, Olivot JM, Christensen S, Lansberg MG, Mlynash M, Campbell BC, 
Desmond P, Straka M, Bammer R, Albers GW, Davis SM, Donnan GA; on behalf of the 
EPITHET-DEFUSE Investigators 
Ann Neurol. 2011 Oct;70(4):601-605 
 
Abstract: Objetivo: A recanalização de obstruções arteriais está associada a melhores 
desfechos clínicos. Não há evidências controladas que demonstrem que o status de obstrução 
arterial prediz o efeito terapêutico de ativador de plasminogênio tecidual (tPA) intravenoso (IV). 
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Nós buscamos determinar se a presença de obstrução arterial aumento o efeito terapêutico de 
tPA IV sobre placebo ao atenuar o crescimento do infarto. Métodos: Nós analisamos 175 
pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico tratados na janela de 3-6 horas 
provenientes do estudos Echoplanar Imaging Thrombolytic Evaluation Trial (EPITHET) trial 
(randomizados entre tPA IV e placebo) e Diffusion and Perfusion Imaging Evaluation For 
Understanding Stroke Evolution (DEFUSE) (todos tratados com tPA IV). O crescimento do infarto 
foi calculado como a diferença entre a imagem ponderada para difusão (DWI) inicial e o volume 
final de lesão em T2. Obstrução arterial inicial de grandes artérias intracranianas foi graduada na 
angiografia por ressonância magnética (MRA). Resultados: Entre 116 pacientes com MRA inicial 
e avaliação final de lesão adequadas, 72 tinham obstrução arterial (48 tPA, 24 placebo) e 44 não 
o tinham (33 tPA, 11 placebo). O crescimento do infarto foi menor no grupo tPA que no placebo 
(diferença média 26ml, intervalo de confiança de 95% [CI], 1-50) em pacientes com obstrução 
arterial, mas foi similar em pacientes sem obstrução arterial (diferença média 5ml, 95%CI,-3 a9). 
Atenuação de crescimento de infarto com tPA sobre placebo foi maior entre pacientes com 
obstrução arterial do que entre sem obstrução arterial em média por 32ml (95%CI, 21-43, 
p<0.001). Interpretação: O efeito do tratamento com tPA IV sobre placebo foi maior entre 
pacientes com obstrução arterial, o que confirma o status de obstrução arterial como 
característica a ser considerada na seleção de pacientes com maiores chances de benefício pela 
trombólise com tPA IV. 
Comentário: Os grandes ensaios clínicos que aprovaram o uso terapia trombolítica para o 
acidente vascular cerebral isquêmico não utilizaram parâmetros de obstrução arterial para 
indicação de tratamento, mas parâmetros clínicos associados a uma tomografia de crânio 
simples. Entretanto, uma série de métodos de neuroimagem são capazes de diagnosticar 
oclusões arteriais intracranianas agudas, como a angiografia por ressonância magnética, 
angiotomografia e Doppler transcraniano. A presença de oclusão arterial diagnosticada na fase 
aguda tem sido sugerida como parâmetro para seleção de pacientes com AVC isquêmico com 
janela temporal tardia, tendo em vista que o benefício de tratamento nessa fase decresce 
rapidamente. Entretanto, até o momento, não havia nenhuma evidência de que a presença de 
obstrução arterial aumenta significativamente o benefício da terapia trombolítica. Este estudo é o 
primeiro a confirmar essa hipótese, utilizando como desfecho a atenuação da área de 
crescimento de infarto cerebral. Embora não tenha demonstrado diretamente um maior benefício 
clínico e funcional de tratamento com tPA IV entre pacientes com obstrução arterial, o estudo 
aponta que para cada 1mL de crescimento de infarto cerebral, as chances de bom desfecho 
funcional reduziam em 3%. Assim, surgem evidências de que o uso de métodos de diagnóstico 
de obstrução arterial aguda intracraniana são provavelmente úteis na seleção de pacientes para 
terapia trombolítica, especialmente entre 3-6 horas. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22028220 
 
 

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 
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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 à custa 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 
 
 
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 
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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 
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 
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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 consequências 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 
 
Neuropatia e paraproteínas: revisão de uma associação complexa 
(“Neuropathy and paraproteins: review of a complex association”) 
Rajabally, YA 
Eur J Neurol. 2011 Nov;18(11):1291-8 
 
Abstract: A coexistência de neuropatia e gamopatia monoclonal representa um problema 
comum e complexo na prática clínica. Esta associação é revisada considerando a literatura 
disponível mais recente. A associação não é infreqüente e várias síndromes possíveis devem ser 
diferenciadas. Entretanto, a co-ocorrência coincidente deve ser reconhecida. A gamopatia 
monoclonal pode ser uma “gamopatia monoclonal de significado indeterminado” (MGUS) ou 
ocorrer no contexto de malignidades, tais como mieloma múltiplo ou macroglobulinemia de 
Waldenström. As paraproteínas IgM podem se ligar à glicoproteína associada à mielina (MAG) 
no nervo periférico. Neste caso a paraproteinemia está diretamente ligada à neuropatia, 
causando um fenótipo específico. Um ensaio clínico randomizado desta neuropatia (“Angi-MAG”) 
mostrou o possível efeito moderador do rituximab na incapacidade. Ainda se esperam os 
resultados de outro ensaio clínico. Paraproteinas IgM/G/A podem ser associas à uma 
polineuropatia indistinguível da polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica. Neuropatias 
axonais também podem existir com MGUS IgM/G/A. Não há evidências suficientes sobre 
causalidade ou tratamentos eficazes em tais casos. Dor e disautonomia com uma neuropatia 
axonal e paraproteinemia sérica aumentam a possibilidade de amiloidose. O tratamento 
hematológico específico é necessário para as doenças malignas, embora seja necessário 
cuidado com agentes neurotóxicos. Polineuropatia, organomegalia, endocrinopatia, proteína-M, 
mudanças da pele, crioaglutininas e anticorpos disialosil representam raras entidades separadas 
para as quais ainda faltam opções de tratamento. A associação de gamopatia monoclonal e 
neuropatia requer uma investigação neurológica e hematológica apropriada para um diagnóstico 
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preciso. A causalidade só é estabelecida em alguns casos. O manejo adequado idealmente 
requer uma junta neurológica/hematológica para o diagnóstico, monitoramento e tratamento. 
Comentário: Artigo bem completo, publicado num conceituado jornal europeu. O tema é 
bastante comum nos serviços de doenças neuromusculares e o artigo oferece um roteiro dos 
exames indispensáveis que devem ser pedidos nos casos de neuropatia e gamopatia 
monoclonal. São revisadas várias doenças com esta associação: MGUS IgA/IgG/IgM, MGUS 
IgM com anti-MAG, CANOMAD (Neuropatia atáxica crônica com oftalmoplegia, proteína-M, 
crioaglutininas e anticorpos disialosil – anti GD1b e anti-GQ1b), mieloma múltiplo, 
macroglobulinemia de Waldenström, amiloidose, POEMS e linfoma. Comenta-se também o 
tratamento destes diagnósticos. Uma boa síntese sobre o assunto. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21418441 
 
 
Doenças neurológicas e dor 
(“Neurological diseases and pain”) 
Borsook, D 
Brain. 2011 Nov 8 
 
Abstract: A dor crônica é um componente frequente de várias doenças neurológicas, afetando 
20-40% dos pacientes com várias doenças primariamente neurológicas. Estas doenças resultam 
de uma vasta gama fisiopatológica, incluindo lesão traumática do sistema nervoso central, 
neurodegeneração e neuroinflamação, e explorar a etiologia da dor nestas condições é uma 
oportunidade para se chegar a novos insights sobre o processamento da dor. Se a dor se origina 
no sistema nervoso central ou periférico, ela frequentemente se torna centralizada por meio de 
respostas mal adaptadas no sistema nervoso central que podem alterar profundamente os 
sistemas cerebrais e desta forma o comportamento (ex. depressão). A dor crônica deve, 
portanto, ser considerada uma doença do cérebro em que alterações em redes neurais afetam 
múltiplos aspectos da função, estrutura e química cerebrais. O estudo e tratamento desta doença 
são fortemente prejudicados pela falta de medidas objetivas tanto para os sintomas quanto para 
os mecanismos subjacentes da dor crônica. Na dor associada com doenças neurológicas 
algumas vezes é difícil obter uma avaliação, mesmo que subjetiva, da dor, como no caso de 
pacientes em estados vegetativos ou com doença de Alzheimer. É de importância crítica que os 
neurologistas se tornem mais envolvidos no tratamento e pesquisa da dor crônica (já significativa 
nos campos da migrânea e das neuropatias periféricas). Para atingir este objetivo são 
necessários grandes esforços para aumentar o treinamento no tratamento da dor e promover 
maior interesse nesta área. Esta revisão descreve exemplos de dor em diferentes doenças 
neurológicas, incluindo condições neurológicas primariamente dolorosas, discute o potencial 
terapêutico de terapias direcionadas ao sistema nervoso central e realça a necessidade de 
medidas objetivas de dor.  
Comentário: Um tema em que não é possível separar com facilidade onde termina a 
contribuição do sistema nervoso periférico e onde começa o papel modulador, gerador e afetivo 
do sistema nervoso central sobre a experiência da dor. O artigo procura demonstrar que a dor 
crônica, seja ela originada inicialmente da lesão de um nervo periférico, de uma doença medular 
como a siringomielia, de um AVC talâmico, ou de uma doença neurodegenerativa central 
(Alzhemer, Parkinson) ou periférica/central (esclerose lateral amiotrófica, ataxia espinocerebelar) 
provoca uma significativa reorganização de várias redes neurais e torna o funcionamento 
cerebral de quem possui estas condições diferente das pessoas consideradas saudáveis. Essas 
alterações parecem ser difusas e envolver várias áreas encefálicas. Doenças genéticas que 
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promovem hiperalgesia e outras que ocasionam insensibilidade congênita à dor também ajudam 
a esclarecer aspectos importantes da fisiopatologia do processamento neural da dor. Este artigo 
não oferece respostas conclusivas para a maioria dos temas abordados, mas expõe a 
prevalência, as características e os possíveis tratamentos da dor em diversas doenças 
neurológicas. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22067541 
 
 
Neuropatias periféricas hereditárias na infância: uma revisão para clínicos 
(“Hereditary peripheral neuropathies of childhood: An overview for clinicians”) 
Wilmhurst JM; Ouvrier R 
Neuromuscul Disord. 2011 Nov;21(11):763-75 
 
Abstract: Esta revisão se foca nas neuropatias hereditárias “puras”, onde a doença do nervo 
periférico é a principal manifestação e não se refere a doenças neurodegenerativas associadas à 
neuropatia periférica (mas sem a sua predominância). As etiologias das neuropatias periferias 
iniciadas na infância diferem daquelas iniciadas na vida adulta, com mais condições herdadas, 
especialmente autossômicas recessivas. A doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT) é a desordem 
neuromuscular mais comum. Os rótulos genéticos dos tipos de CMT 1-4 são os termos de 
subtipo preferidos. As apresentações clínicas e a heterogeneidade molecular genética das 
neuropatias periféricas hereditárias são diversas. Para a maioria dos pacientes ao redor do 
mundo os estudos diagnósticos estão limitados à avaliação clínica. Marcos que poderiam ser 
usados para identificar subtipos específicos incluem a apresentação precoce na infância, 
escoliose, envolvimento sensitivo marcante, comprometimento respiratório, envolvimento dos 
membros superiores, comprometimento visual ou auditivo, sinais piramidais e retardo mental. 
Esses marcadores chave podem ajudar nos testes genéticos direcionados e no diagnóstico de 
crianças em lugares em que testes de DNA não são possíveis. 
Comentário: Um artigo denso, mas necessário. Com o desenvolvimento da biologia molecular e 
dos testes genéticos o número de genes que se mostram associados às neuropatias vem sendo 
cada vez maior. Desde 1991, quando se descobriu que a duplicação do gene PMP22, localizado 
no cromossomo 17p11.2, causava o tipo mais comum de CMT, a CMT1A, já se descobriram 
vários subtipos para os CMT1 (A-F) e os CMT2 (A-N). Isso sem contar os CMTs ligados ao X e 
intermediários. Além dos CMTs também existem as neuropatias sensitivas e autonômicas 
hereditárias, as atrofias musculares espinhais, as neuropatias associadas às paraparesias 
espáticas, as síndromes de retardo mental, agenesia do corpo caloso e neuropatia (ex. síndrome 
de Angelman) e várias outras. Se lido de forma corrida pode parecer cansativo, mas o seu mérito 
está em organizar as principais neuropatias em tabelas que as classificam pelo caráter 
primariamente desmielinizante ou axonal, idade de início e outras características clínicas 
(gravidade, velocidade de condução, envolvimento de quais membros, respiratório, escoliose, 
retardo mental etc) que ajudam a caracterizar clinicamente o paciente com uma possível 
neuropatia hereditária e guiam os testes genéticos a serem solicitados. Esta abordagem tende a 
ficar cada vez mais frequente na neurologia e medicina modernas. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21741240 
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ATUALIZAÇÕES EM EPILEPSIA 
 
Uma avaliação crítica da utilidade da monitorização prolongada por vídeo-EEG em idosos 
(“A critical appraisal on the utility of long-term video-EEG monitoring in older adults”) 
Baheti NN, Radhakrishnan A, Radhakrishnan K 
Epilepsy Res. 2011 Nov;97(1-2):12-9 
 
Abstract: Objetivo: Pesquisar o quanto o vídeo-EEG em pacientes acima de 45 anos ajudou no 
manejo de pacientes com distúrbio paroxístico de comportamento. Método: Coorte retrospectiva. 
Resultado: O vídeo-EEG ajudou em 94,8% dos casos (p<0,001), principalmente para determinar 
quais crises são epilépticas e quais não são. Há um aumento no número de diagnósticos de 
epilepsia de lobo temporal (de 38,5% para 52,7%, valor-p não informado), indicando que é 
necessária atenção a este diagnóstico em idosos. 
Comentário: Amplia a indicação de vídeo-EEG para pacientes mais velhos com necessidade de 
confirmação diagnóstica de epilepsia, sem aumento da incidência de complicações associadas 
ao método. O tratamento de idosos com provável epilepsia é complicado pelo aumento da 
incidência de efeitos adversos das medicações. Chama atenção o alto índice de resolução de 
crises não-epilépticas, dado discordante da maioria dos estudos atuais. Não há como calcular o 
valor-p do aumento no número de diagnósticos de epilepsia do lobo temporal pelo uso do vídeo-
EEG através do teste de McNemar com os dados apresentados. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21784617 
 
 
Sulthiame em epilepsias pediátricas refratárias: experiência de um medicamento antigo 
em um centro de epilepsia pediátrico terciário 
(“Sulthiame in refractory paediatric epilepsies: An experience of an “old” antiepileptic 
drug in a tertiary paediatric epilepsy unit”) 
Swiderska N, Hawcutt D, Eaton V, Stockton F, Kumar R, Kneen R, Appleton R 
Seizure. 2011 Dec;20(10):805-8 
 
Abstract: Relatar efetividade (eficiência x tolerabilidade) do sultiame adjuvante para crianças 
com epilepsia intratável. Método: Série de 20 casos. Resultados: Houve resposta (redução >50% 
frequência crises) em 55% das crianças. Efeitos adversos que levaram à suspensão do 
medicamento foram observados em 15%. 
Comentário: Houve razoável resposta, e aparentemente o sulthiame possui mais efeito em 
epilepsias focais criptogênicas ou idiopáticas, como a epilepsia focal benigna com descargas 
centro-temporais (BECTS). Seu uso deve ser reservado àqueles que não apresentam controle 
de crises com drogas de primeira linha, ou em que houve controle, mas o perfil neuropsicológico 
foi prejudicado, como quando há evolução de BECTS para ponta-onda contínua do sono de 
ondas lentas (CSWSS). A Anvisa não autoriza a comercialização desta medicação no Brasil. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21924927 
 
 
A dieta cetogênica e outras relacionadas: uma revisão 
(“The ketogenic and related diets in adolescents and adults: a review”) 
Payne NE, Cross JH, Sander JW, Sisodiya SM 
Epilepsia. 2011 Nov;52(11):1941-8 
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Abstract: Objetivo: Avaliar aplicação de terapias dietéticas em epilepsia de adultos. Método: 
Revisão. Resultados: Existem poucos estudos sobre aplicação de terapia dietética em adultos, e 
quando existentes, possuem amostra pequena. A principal causa de abandono (28 a 53% dos 
pacientes) é a ineficácia. Quando eficaz, ocorre redução da ocorrência de crises logo nas 
primeiras duas semanas (redução de >50% das crises em cerca de 43% dos pacientes). Esse 
efeito desaparece com sua suspensão. 
Comentário: De eficácia conhecida em crianças, nos adultos as terapias dietéticas são pouco 
toleradas, e geralmente ineficazes. Parece haver maior benefício nas formas não-cetogênicas 
(como Atkins modificada), pois são mais palatáveis, em pacientes com epilepsias generalizadas 
sintomáticas, principalmente se houver sobrepeso. Devem ser administradas apenas por 
nutricionistas, e se não houver benefício após quatro meses, suspensa. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22004525 
 
 

ATUALIZAÇÕES EM NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 
 
Oclusão da artéria basilar 
(“Basilar artery occlusion”) 
Mattle HP, Arnold M, Lindsberg PJ, Schonewille WJ, Schroth G 
Lancet Neurol. 2011 Nov;10(11):1002-14  
 
Abstract: A apresentação clínica da oclusão da artéria basilar (OAB) compreende desde 
sintomas transitórios leves até acidentes vasculares devastadores, de altas mortalidade e 
morbidade. Muitas vezes sintomas prodrômicos inespecíficos como vertigem ou cefaleia são 
indicativos de OAB, e são seguidos por marcos da OAB, incluindo rebaixamento da consciência, 
tetraparesia, alterações pupilares e oculomotoras, disartria e disfagia. Quando os achados 
clínicos sugerem uma disfunção aguda de tronco cerebral, a OAB deve ser confirmada ou 
descartada em caráter de urgência. Se a OAB é reconhecida precocemente e confirmada por CT 
multimodal ou ressonância magnética, a trombólise endovenosa ou tratamento endovascular 
podem ser realizados. O objetivo da trombólise é restaurar o fluxo sanguíneo na artéria ocluída e 
salvar o tecido cerebral, no entanto, a melhor forma de tratamento para melhorar o resultado 
clínico ainda precisa ser determinado. 
Comentário: Uma revisão atual publicada em uma importante revista neurológica. Fala sobre o 
AVC isquêmico da artéria basilar. O assunto aborda definições anatomopatológicas básicas, 
achados clínicos, marcos históricos e chegando até os trials de terapias de reperfusão atuais. 
Um artigo indispensável para o neurologista. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22014435 
 
 
Tratamento das malformações arteriovenosas cerebrais: uma revisão sistemática e 
metanálise 
(“Treatment of brain arteriovenous malformations: a systematic review and meta-
analysis”) 
van Beijnum J, van der Worp HB, Buis DR, Al-Shahi Salman R, Kappelle LJ, Rinkel GJ, van der 
Sprenkel JW, Vandertop WP, Algra A, Klijn CJ 
JAMA. 2011 Nov 9;306(18):2011-9 
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Abstract: Contexto: O prognóstico das malformações arteriovenosas (MAV) com os tratamentos 
por microcirurgia, embolização, radiocirurgia estereotáxica (SRS), ou combinações variam muito 
entre os estudos. Objetivos: Avaliar as taxas de mortalidade, o risco de hemorragia a longo 
prazo, as complicações e a oclusão bem-sucedida das MAV cerebrais após o tratamento 
intervencionista e avaliar os determinantes desses resultados. Fontes de dados: pesquisados 
PubMed e EMBASE em 01 de marco de 2011, e pesquisa-a-mão de seis revistas de janeiro de 
2000 até março de 2011. Seleção dos estudos e extração de dados: foram identificados estudos 
que cumprissem critérios de inclusão pré-definidos. Foram usadas as análises de regressão de 
Poisson para explorar associações entre pacientes e estudar as características de mortalidade, 
complicações a longo prazo, o risco de hemorragia, e oclusão completa das MAV cerebrais. 
Síntese dos dados: Foram identificados 137 estudos observacionais, incluindo 142 coortes, 
totalizando 13.698 pacientes e 46.314 pacientes-ano de seguimento. A mortalidade foi de 0,68 
(95% CI, 0,61-0,76) por 100 pessoas-ano no geral; 1,1 (95% CI, 0,87-1,3; n = 2.549) após 
microcirurgia, 0,50 (95% CI, 0,43-0,58, n = 9436 ) após SRS, e 0,96 (95% CI, 0,67-1,4; n = 1019) 
após a embolização. Taxas de hemorragia intracraniana foram de 1,4 (95% CI, 1,3-1,5) por 100 
pessoas-ano no geral, 0,18 (95% CI, 0,10-0,30) após microcirurgia, 1,7 (95% CI, 1,5-1,8), após 
SRS, e 1,7 ( 95% CI, 1,3-2,3) após a embolização. Estudos mais recentes foram associadas as 
menores taxas de mortalidade (RR, 0,972; 95% CI, 0,955-0,989), mas maiores taxas de 
hemorragia (RR, 1,02; 95% CI, 1,00-1,03). Sexo masculino (RR, 0,964, 95% CI, 0,945-0,984), 
MAV pequena (RR, 0,988, 95% CI, 0,981-0,995), e MAV com drenagem venosa profunda 
exclusivamente (RR, 0,975, 95% CI, 0,960 -0,990) foram associadas com a baixa mortalidade. 
Menores taxas de hemorragia foram associados ao sexo masculino (RR, 0,976, IC 95%, 0,964-
0,988), MAV pequena (RR, 0,988, IC 95%, 0,980-0,996) e MAV com drenagem venosa profunda 
(0,982, 95 % CI, 0,969-0,996). Complicações levando a déficits neurológicos permanentes ou a 
morte ocorreu em uma media de 7,4% (variação de 0% – 40%) dos pacientes após microcirurgia, 
5,1% (variação de 0% -21%) após SRS, e 6,6% (variação de 0% -28%) após a embolização. A 
oclusão total das MAV foi alcançada em 96% (variação de 0% -100%) dos pacientes após 
microcirurgia, 38% (variação de 0% -75%) após a SRS, e 13% (variação de 0% – 94%), após 
embolização. Conclusões: Apesar da mortalidade após o tratamento das MAV ter diminuido ao 
longo do tempo, seu tratamento ainda permanece associado a riscos consideráveis e eficácia 
incompleta. Ensaios clínicos randomizados comparando diferentes modalidades de tratamento é 
justificável. 
Comentário: Uma revisão sistemática e metanálise sobre o tratamento das MAV publicada em 
uma revista de alto impacto. Um artigo importante porque analisa os desfechos dos tratamentos 
disponíveis. A partir de diversos estudos uma amostra grande foi obtida, o que ajuda muito na 
análise de uma patologia relativamente rara como a MAV. Os dados expostos no resumo falam 
por si. Pela perspectiva Neurointervencionista é interessante observar que as taxas de cura de 
MAV por embolização apresentaram uma grande variação (0 a 94% de cura com uma média de 
13%). Estes resultados podem ser explicados pelo grando avanço observado nos últimos anos 
dos agentes embolizantes (como o Onyx18, EV3®), os microcateteres com pontas destacáveis, 
os aparelhos angiográficos biplanares e, também, das técnicas de embolização como a técnica 
do duplo cateterismo descrita por Abud DG et al (AJNR Am J Neuroradiol. 2011 Jan;32(1):152-
8), que levou a uma taxa de cura de 94% dos pacientes com MAV embolizados. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22068993 
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Aplicação de stent em seio transverso para hipertensão intracraniana idiopática: uma 
revisão de 52 pacientes e de modelos preditores 
(“Transverse sinus stenting for idiopathic intracranial hypertension: a review of 52 
patients and of model predictions”) 
Ahmed RM, Wilkinson M, Parker GD, Thurtell MJ, Macdonald J, McCluskey PJ, Allan R, Dunne 
V, Hanlon M, Owler BK, Halmagyi GM 
AJNR Am J Neuroradiol. 2011 Sep;32(8):1408-14 
 
Abstract: Contexto e objetivo: A estenose de seio transverso é comum em pacientes com 
hipertensão intracraniana idiopática (HII). Enquanto o papel de estenose seio transverso na 
patogênese da HII permanece controverso, estudos sugerem que a colocação de stent em uma 
estenose do seio transverso, que apresente um gradiente de pressão significativa, leve a 
diminuição da pressão venosa cerebral, melhore a reabsorção do líquido cefalorraquidiano (LCR) 
no sistema venoso e, assim, reduza a pressão intracraniana, melhorando os sintomas de HII e 
reduzindo o papiledema. Nosso objetivo foi determinar se a HII pode ser confiavelmente tratada 
pela colocação de stent na estenose seio transverso. Materiais e métodos: Nós revisamos os 
dados clínicos, os aspectos venográficos e as medidas da pressão intracraniana, antes e após a 
colocação do stent em estenoses de seio transversos de 52 pacientes que apresentavam HII não 
responsivos ao tratamento clínico otimizado, tratados de 2001 e seguidos durante 2 meses a 9 
anos. Resultados: Antes da colocação do stent, a pressão do seio sagital superior média foi de 
34 mm Hg (462 mmH20) com um gradiente médio, pela estenose seio transverso, de 20 mm Hg. 
A pressão média do LCR lombar, antes da colocação do stent, foi de 322 mm H2O. Em todos os 
52 pacientes, a colocação do stent eliminou imediatamente o gradiente de pressão, melhorou 
rapidamente os sintomas de HII e resolveu o papiledema. Em 6 pacientes, a recidiva dos 
sintomas (dor de cabeça) foi associado com aumento da pressão venosa e estenose recorrente 
na porção adjacente ao stent. Nestes casos, a colocação de outro stent no seio transverso, 
novamente eliminou o gradiente de pressão com melhora dos sintomas. Entre os 52 pacientes, 
49 foram curados de todos os sintomas IIH. Conclusões: Esses achados indicam um papel do 
uso de stent no seio transverso no manejo de pacientes selecionados com HII. 
Comentário: A etiologia da HII não é exatamente compreendida e ainda é motivo de discussão. 
O estreitamento de seio venoso cerebral vem sendo cada vez mais descrito nos pacientes com 
HII. Tal estreitamento é frequentemente observados nos seios transversos ou junção transverso-
sigmoide. Tal achado aumentou, muito provavelmente, devido ao crescente desenvolvimento 
tecnológico dos métodos de imagem. Johnston et al reportaram 4,2% de estenose de seio 
venoso em pacientes com HII até 1979 com aumento de 31% após 1989. Atualmente tem sido 
encontrado em cerca de 90% dos pacientes com HII (Farb et al, De Simone R et al). A estenose 
do seio transverso ocorre devido a granulações aracnoides, trabéculas internas ou por 
compressão extrínseca pelo parênquima cerebral. Especula-se que tal estreitamento promove 
uma dificuldade na drenagem venosa cerebral comprometendo a absorção de LCR nas 
granulações aracnoides acima do ponto de estenose, o que em última instância elevaria tanto a 
pressão venosa cerebral quanto a pressão liquórica, aumentando a pressão intracraniana. Neste 
sentido a estenose do seio é vista como uma causa primária para a HII. Entretanto alguns 
pacientes apresentam compressão extrínseca do seio venoso provavelmente pela progressão de 
uma hipertensão intracraniana já instalada, o que promoveria a um mecanismo etiológico misto 
resultando em uma alça de feedback positivo para o aumento da pressão intracraniana. 
Independente do exato mecanismo fisiopatológico desta condição algumas séries de casos vêm 
abordando o tratamento destes pacientes através do uso de stents nos seios transversos, com 
resultados clínicos e radiológicos muito animadores. A grande maioria destas séries incluiu 
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somente os pacientes que não melhoraram com o tratamento clínico otimizado para o tratamento 
intervencionista. É importante lembrar que, assim como a estenose de seio transverso, a 
obesidade é um condição altamente associada à HII. Portanto a perda de 10 a 15% do peso 
corporal deve fazer parte da estratégia do ‘’tratamento clínico otimizado’’ antes de se indicar o 
tratamento intervencionista, até que estudos prospectivos definam qual é a melhor estratégia 
terapêutica para estes pacientes. Diante dos incríveis resultados deste estudo um próximo passo 
será a randomização dos pacientes em estudos prospectivos. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21799038 
 
 

ATUALIZAÇÕES EM DISTÚRBIOS DE MOVIMENTO 
 
Atualização de Guideline Baseado em Evidência: Tratamento do Tremor Essencial 
(Academia Americana de Neurologia) 
(“Evidence-based guideline update: Treatment of essential tremor: Report of the Quality 
Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology”) 
Zesiewicz TA, Elble RJ, Louis ED 
Neurology. 2011 Nov 8;77(19):1752-5 
 
Abstract: Introdução: Este guideline baseado em evidências é uma atualização dos parâmetros 
práticos de 2005 da Academia Americana de Neurologia sobre o tratamento do tremor essencial 
(TE). Métodos: Revisão da literatura usando MEDLINE, EMBASE, Science Citation Índex e 
CINAHL foi realizada para identificar estudos clínicos em pacientes com TE publicados entre 
2004 e abril de 2010. Resultados e Recomendações: Conclusões e recomendações para o uso 
de propranolol, primidona (nível A, estabelecido como efetivas); alprazolam, atenolol, 
gabapentina (monoterapia), sotalol, topiramato (nível B, provavelmente efetivas); nadolol, 
nimodipina, clonazepam, toxina botulínica A, DBS, talamotomia (nível C, possivelmente efetivas); 
e talamotomia por gamma knife (nível U, evidências insuficientes) não se modificaram desde 
último guideline. Mudanças em conclusões e recomendações em relação com o último guideline 
incluem as seguintes: 1) levetiracetam e 3,4-diaminopiridina provavelmente não reduzem o 
tremor em membros no TE e não devem ser considerados (nível B); flunarizina possivelmente 
não tem efeitos para tratar o tremor em membros e não deve ser considerada (nível C); e 3) há 
evidência insuficiente para suportar ou refutar o uso de pregabalina, zonisamida ou clozapina 
como tratamento para TE (nível U). 
Comentário: Bem, resumindo, não há novidades no tratamento do tremor essencial: propranolol 
e primidona continuam disparadas sendo as melhores medicações para seu tratamento; 
contudo, para os 30 a 50% de pessoas que não melhoram com estas drogas, as opções são 
escassas. O próprio topiramato, que vinha sendo usado como alternativa, teve seu nível de 
evidência de eficácia rebaixado por um estudo clínico que mostrou sua baixa eficácia. 
Alternativas que entraram na jogada foram a pregabalina (hehe, sinto que querem colocar a 
força esse remédio como uma panaceia neurológica), zonisamida e clozapina. Talvez os 
próximos 5 anos tragam melhores noticias. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22013182 
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Avanços em Imagens na Doença de Parkinson 
(“Advances in Imaging in Parkinson’s disease”) 
Stoessl AJ, Martin WRW, McKeown MJ, Sossi V 
Lancet Neurol 2011; 10: 987-1001 
 
Abstract: Avanços em imagem tornaram possível a detecção de mudanças funcionais e, de 
modo crescente, estruturais na DP. Mesmo que imagens não sejam ainda usadas rotineiramente 
para diagnóstico, sua aplicação está se tornando cada vez mais possível. De interesse 
potencialmente maior, entretanto, é o uso de imagens como um biomarcador para detectar a 
doença na fase pré-motora e progressão da mesma. As imagens também geram explanações 
sobre complicações da DP, do tratamento a longo prazo e do papel da dopamina no encéfalo 
normal. Além disso, estas técnicas podem ser aplicadas aos modelos animais, para ajudar a 
validar estes modelos e permitir seus usos em estudos de potenciais terapias modificadoras de 
doença. 
Comentário: Na prática clínica, o uso de imagenologia (e com isso incluo ressonância, 
ultrassom de mesencéfalo e a chamado medicina nuclear, com PET e SPECT) na DP é 
desnecessário, porém cada vez mais os especialistas em Distúrbios do Movimento enfrentam 
situações de dúvidas em casos pré-clínicos e em que o fenótipo clínico é muito duvidoso (p. ex., 
dúvidas entre DP e um caso inicial de PSP-P), e as imagens ajudam neste processo. Escolhi 
este artigo por revisar de modo didático todas essas questões. Imprescindível para quem deseja 
melhorar suas noções nesta área. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22014434 
 
 
Parkinsonismo Medicamentoso: Uma revisão da experiência de 17 anosem um 
CentroRegionalde Farmacovigilância na França 
(“Drug-Induced Parkinsonism: A Review of 17 Years’ Experience in a Regional 
Pharmacovigilance Center in France”) 
Bondon-Guitton E, Perez-Lloret S, Bagheri H, Brefel C, Rascol O, Montastruc JL 
Movement Disorders 2011; 26(12):2226-2231 
 
Abstract: Ao lado dos antipsicóticos, várias drogas podem induzir parkinsonismo. Nós 
revisamos notificações espontâneas de parkinsonismo induzido ou piorado por drogas para um 
centro francês de farmacovigilância regional entre 1993 a 2009. Durante estes anos, 20855 
reações adversas foram relatadas, incluindo 155 (0,7%) casos de parkinsonismo induzido ou 
piorado por drogas. A maioria das notificações envolveu pacientes idosos (48% entre 60 a 79 
anos) e mulheres (60%). Gravidade foi vista em 43,9% dos casos. Piora de parkinsonismo 
ocorreu em 28 pacientes com DP, e 69% dos parkinsonismos induzidos ou piorados por drogas 
foram observados durante os primeiros 3 meses após introdução da droga “suspeita” 
(envolvendo principalmente antagonistas dopaminérgicos centrais). Um segundo pico (de 
ocorrência) (20%) foi encontrado 12 meses após introdução da droga (principalmente causadas 
por bloqueadores de canal de cálcio). O sintoma parkinsoniano mais frequente foi rigidez 
(78,7%). Os 3 sintomas cardinais foram encontrados em 37,4% das notificações. A evolução foi 
favorável (após retirada parcial ou completa da droga suspeita) em 88,7% dos casos. Entre as 
261 drogas suspeitas, as mais envolvidas foram os antagonistas centrais dopaminérgicos (49%), 
seguidos de antidepressivos (8%), bloqueadores de canal de cálcio (5%), antagonistas 
dopaminérgicos periféricos (5%) e antihistamínicos H1 (5%). Casos com lítio, ácido valpróico, 
amiodarona, anticolinesterásicos ou trimetazidina também foram encontrados. Três notificações 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22014434


foram resultado de interações medicamentosas. Nós encontramos que parkinsonismo induzido 
ou piorado por drogas é uma reação adversa grave mais frequente, mas reversível. Ela ocorre 
mais entre 60 a 79 anos. Rigidez foi o sintoma mais frequentemente encontrado. 
Aproximadamente 50% dos parkinsonismos induzidos ou piorados por drogas reportados 
espontaneamente foram associados a drogas diferentes de antipsicóticos. Parkinsonismo 
induzido ou piorado por drogas também pode ser explicado por interações medicamentosas 
farmacocinéticas. 
Comentário: O parkinsonismo induzido por drogas é a segunda maior causa de síndrome 
parkinsoniana na população, porém a literatura nesta área é escassa. Este artigo é uma série de 
casos de um centro de farmacovigilância francês, com 155 casos. Seus resultados devem ser 
vistos com cuidado: é um estudo descritivo retrospectivo, com vários vieses (apenas casos 
notificados – que, geralmente, são os mais graves). Contudo, o trabalho mostrou algumas 
informações interessantes: 50% das drogas associadas não são neurolépticos, e o tipo 
farmacológico mais envolvido depois dos neurolépticos foram os antidepressivos inibidores 
seletivos da recaptação da serotonina. O trabalho também mostrou que a quase totalidade dos 
pacientes melhorou totalmente após retirada parcial ou total da medicação em poucos meses, 
mas infelizmente, teve pouca informação sobre como é esta evolução. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21674626 
 
 
Risedronato semanal para prevenção de fraturas de bacia em mulheres com DP: um 
estudo randomizado e controlado 
(“Once-weekly risedronate for prevention of hip fracture in women with Parkinson’s 
disease: a randomised controlled trial”) 
Sato Y, Iwamoto J, Honda Y 
J Neurol Neurosurg Psychiatry 2011;82:1390-1393 
 
Abstract: Introdução: Incidência de uma fratura, particularmente nas articulações da bacia, é 
alta na DP, a qual provoca reabsorção óssea induzida por imobilização e deficiência de vitamina 
D com redução na densidade mineral óssea (DMO). Os autores previamente demonstraram 
reduzida incidência de fraturas de bacia na DP com a administração diária de risedronato e 
vitamina D. Métodos: Estes estudo randomizado, duplo-cego e placebo-controlado foi conduzido 
para determinar a eficácia do risedronato 17,5mg semanal na prevenção de fraturas de bacia em 
mulheres com DP. Pacientes foram aleatoriamente escolhidas para risedronato 17,5mg semanal 
(n = 136) ou placebo (n = 136) combinado com dose diária de 1000UI de ergocalciferol. 
Incidência de fraturas de bacia foi comparada entre os dois grupos durante follow-up de 2 anos. 
Resultados: Fraturas de bacia ocorreram em 15 pacientes no grupo placebo e em 3 pacientes no 
grupo risedronato. O RR para fraturas e bacia no grupo risedronato comparado com grupo 
placebo foi de 0,20. No grupo risedronato, os níveis de cálcio sérico reduziram durante o 
seguimento, enquanto que os níveis no grupo placebo aumentaram. A DMO aumentou 3,4% no 
grupo risedronato e reduziu 3,2% no grupo placebo (p<0,01). Conclusões: Tratamento com 
risedronato semanal e ergocalciferol previne fraturas de bacia em mulheres idosas com DP. 
Comentário: A morbimortalidade das fraturas em idosos é um problema de saúde pública em 
todo mundo, e na DP isso se torna bem mais comum. Este trabalho testou, com uma amostra 
maior, uma conclusão animadora já vista pelo mesmo grupo: que mulheres idosas com DP 
podem se beneficiar do uso de risedronato para prevenir fraturas de bacia, assim como é feito na 
osteoporose. Com um desenho simples e enxuto, o grupo tratado com risedronato mostrou risco 
relativo de 0,20 em relação ao grupo placebo. Sendo um estudo fase II e sem nenhuma droga 
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para comparação head-to-head, acredito que mais um estudo com “n” expandido já seja 
suficiente para uso deste dado na prática clínica. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21825080 
 
 
Números Projetados de Pessoas com Distúrbios de Movimento nos Anos 2030 e 2050 
(“Projected Numbers of People With Movement Disorders in the Years 2030 and 2050”) 
Bach JP, Ziegler U, Deuschl G, Dodel R, Doblhammer-Reiter G 
Movement Disorders 2011; 26(12):2286-2290 
 
Abstract: Introdução: Distúrbios de movimento são doenças crônicas com uma prevalência 
crescente na velhice. Como estas doenças provocam um grande desafio a pacientes, famílias e 
sistemas de saúde, há uma necessidade de informações confiáveis sobre o futuro número de 
pessoas afetadas. Pacientes e Métodos: Nós procuramos na literatura para identificar estudos 
epidemiológicos e obter informação de prevalência idade-específica de distúrbios de movimento. 
Nós combinamos as informações de prevalência idade-específica com projeções de população 
para Europa, Estados Unidos e Canadá. Resultados: Distúrbios de movimentos aumentarão 
consideravelmente entre 2010 e 2050. O aumento maior será para demência por corpos de 
Lewy. Em vários países, nós projetamos que a população de pacientes com DP irá dobrar. 
Conclusões: Haverá um forte aumento no número de pessoas afetadas por vários distúrbios de 
movimento entre 2010 e 2050. Este aumento dependerá principalmente do envelhecimento 
futuro das populações em termos de suas condições de envelhecer e expectativa de vida. 
Comentário: Como estamos no fim do ano, em clima de retrospectiva, este trabalho mostra uma 
projeção epidemiológica das prevalências dos principais distúrbios de movimento nos próximos 
20 e 40 anos (2030 e 2050) na Europa, EUA e Canadá. A doença que irá aumentar mais a 
prevalência será a demência por corpos de Lewy, seguida da DP (aprox. 9 milhões nestes 
países em 2050), síndrome das pernas inquietas e tremor essencial. Logicamente que um 
trabalho de estimativas baseado em informações atuais é sujeito a muitas falhas, mas tem seu 
valor de sinalização. Um óbvio problema é a exclusão do mundo em desenvolvimento, que será 
responsável por mais de 70% da população mundial (dizem que 9 bi em 2050) e também terá 
completado sua transição demográfica para uma população mais idosa. Espera-se que 
medicações eficazes para estas doenças já tenham surgido também… 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22021158 
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