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ATUALIZAÇÕES EM NEUROLOGIA COGNITIVA 
 
Doença renal crônica, declínio cognitivo e demência: o estudo 3C 
(“Chronic kidney disease, cognitive decline and Incident dementia – the 3C Study”) 
Helmer C, Stengel B, Metzger M, Froissart M, Massy ZA, Tzourio C, Berr C, Dartigues JF 
Neurology. 2011 Dec 6;77(23):2043-51 
 
Abstract: Objetivo: Avaliar a relação longitudinal entre doença renal crônica moderada, declínio 
na função renal e microalbuminúria com declínio cognitivo e incidência de demência. Métodos: 
Este estudo foi baseado em uma coorte populacional de 7839 indivíduos acima de 65 anos com 
7 anos de seguimento. A taxa de filtração glomerular foi estimada (TFGe) usando equação CKD-
EPI. A função cognitiva global foi avaliada usando o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e 
demência foi detectada e diagnosticada de modo ativo. Resultados: No início, 12% dos 
participantes tinham TFGe menor que 60ml/min/1,73m2. Um total de 564 casos de demência foi 
diagnosticado durante o seguimento. Baixos valores iniciais da TFGe não estavam associados 
com um risco aumentado de demência ou declínio cognitivo durante os 7 anos de seguimento, 
exceto por uma associação significativa limítrofe com demência com camponente vascular. 
Entretanto, o declínio da TFGe durante os primeiros 4 anos de seguimento esteve associado 
com maior risco de demência com componente vascular (RR = 5,35 naqueles com declínio de 
TFGe > 4ml/min/1,73m2/ano) e com declínio cognitivo no MEEM nos 3 anos subseqüentes. 
Proteinúria mostrou uma tendência de estar associada com um risco aumentado de demência 
com componente vascular. Conclusões: Apesar de se ter uma grande amostra e um longo 
seguimento, nós não encontramos um risco aumentado de declínio cognitivo ou demência 
associado com níveis baixos da TFGe. Entretanto, os rápido declínio na TFGe está associado 
com declínio cognitivo global e demência com componente vascular, sugerindo que esta 
associação pode ser mediada por mecanismos vasculares. 
Comentário: A relação entre déficit cognitivo e doença renal crônica é clássica, inicialmente 
vista apenas em pacientes em terapia dialítica com soluções ricas em alumínio. Com a evolução 
dos filtros, esta associação entre demência e toxicidade por alumínio se tornou esporádica e a 
associação entre doença microvascular no encéfalo e no rim teve maior importância. Contudo, 
este estudo tentou avaliar as taxas de CCL e demência em DRC em uma fase inicial (o trabalho 
não rssalta, mas acredito que os indivíduos não fazia terapia dialítica), e mostrou que menores 
TFGe não prediz demência, porém, um rápido declínio na TFGe esteve mais associado a 
declínio cognitivo e demência. A força deste trabalho é seu “n” enorme e um seguimento de 7 
anos, contudo usou apenas o MEEM para avaliar cognição. Uma pena. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22116945 
 
 
Microinfartos, atrofia encefálica e função cognitiva: o Estudo de Envelhecimento de 
Honolulu 
(“Microinfarcts, brain atrophy and cognitive function: the Honolulu Aging Study”) 
Launer LJ, Hughes TM, White LR 
Ann Neurol. 2011 Nov;70(5):774-80 
 
Abstract: Objetivo: Este estudo foi feito para investigar a associação de microinfartos 
encefálicos com função cognitiva global (FCG) antemortem, e se o peso encefálico e 
neuropatologia de Alzheimer (placas neuríticas ou emaranhados neurofibrilares) medeiam a 
associação. Métodos: Os indivíduos foram 436 homens do Honolulu Asia Aging Autopsy Study. 
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A patologia mas não com encefálica foi avaliada com métodos padronizados, a FCG foi medida 
com o CASI [instrumento de habilidades cognitivas] e os dados foram analisados usando as 
técnicas devidas, ajustadas por idade de morte, tempo entre última medida de FCG e morte, 
educação e dimensões da cabeça. Baseado no diagnóstico antemortem, indivíduos 
demenciados e não-demenciados foram examinados juntos e separados. Resultados: Naqueles 
indivíduos sem demência, microinfartos encefálicos estiveram fortemente associados com a 
última FCG; esta associação foi compartilhada com o peso encefálico, mas não com placas 
neuríticas ou emaranhados neurofibrilares. Em contraste, entre aquele com diagnóstico 
antemortem de demência, os emaranhados neurofibrilares tiveram as associações mais fortes 
com peso encefálico e FCG, enquanto que microinfartos foram modestamente associados com 
FCG. Interpretação: Este achado sugere que a patologia de microinfartos é um fator 
independente e significativo, que contribui para a atrofia encefálica e declínio cognitivo, 
particularmente antes que a demência seja clinicamente evidente. O papel da lesão vascular 
como gatilho, estimulante e contribuidor para a neurodegeneração pode se diferenciar, 
dependendo de quando as lesões se desenvolvem na história natural da demência. 
Comentário: Fora do contexto da demência vascular propriamente dita, sabe-se que um dos 
possíveis mecanismos de neurodegeneração é a lesão isquêmica microvascular. Pouco se 
conhece sobre a associação entre a presença de microinfartos e declínio cognitivo/demência, 
independente da etiologia da demência. Este trabalho mostra que, de modo independente, a 
presença de microinfarto em pessoas sem demência se correlacionou com um declínio cognitivo 
global e atrofia encefálica. Esses achados reforçam a idéia de que pessoas com doença 
cerebrovascular de pequenos vasos têm maior risco de demência, talvez mesmo até sem ser a 
própria demência vascular. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22162060 
 
 
Neste trimestre, o Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e Envelhecimento da 
ABN, através da revista “Dementia & Neuropsychologia”, publicou revisões muito 
interessantes sobre demência vascular. Vou postar os mais interessantes: 
 
1) Vascular dementia: Diagnostic criteria and supplementary exams. Recommendations of the 
Scientific Department of Cognitive Neurology and Aging of the Brazilian Academy of Neurology. 
Part I - Comentário: Boa revisão da literatura, baseando os critérios de demência vascular (DV) 
e exames complementares por seus níveis de evidência. Sem novidades. 
 
2) Vascular dementia: Cognitive, functional and behavioral assessment. Recommendations of the 
Scientific Department of Cognitive Neurology and Aging of the Brazilian Academy of Neurology. 
Part II - Comentário: Análise dos testes neuropsicológicos úteis na DV, sem muitas diferenças 
da abordagem para DA, mas com especial atenção para os testes de função executiva. O artigo 
sugere um protocolo básico com 3 testes neuropsicológicos: o MEEM, fluência verbal e o 
desenho do relógio. 
 
3) Treatment of vascular dementia. Recommendations of the Scientific Department of Cognitive 
Neurology and Aging of the Brazilian Academy of Neurology - Comentário: Infelizmente, nossas 
opções e evidências de tratamento em DV são piores que em DA. O artigo ressalta as medidas 
gerais para redução de risco cardiovascular (exercício físico, dieta, redução de obesidade etc), e 
comenta sobre a ação de iAChE’s, todos com níveis de evidência muito ruins. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22162060
http://www.demneuropsy.com.br/imageBank/PDF/v5n4a03.pdf?aid2=303&nome_en=v5n4a03.pdf
http://www.demneuropsy.com.br/imageBank/PDF/v5n4a03.pdf?aid2=303&nome_en=v5n4a03.pdf
http://www.demneuropsy.com.br/imageBank/PDF/v5n4a03.pdf?aid2=303&nome_en=v5n4a03.pdf
http://www.demneuropsy.com.br/imageBank/PDF/v5n4a04.pdf?aid2=304&nome_en=v5n4a04.pdf
http://www.demneuropsy.com.br/imageBank/PDF/v5n4a04.pdf?aid2=304&nome_en=v5n4a04.pdf
http://www.demneuropsy.com.br/imageBank/PDF/v5n4a04.pdf?aid2=304&nome_en=v5n4a04.pdf
http://www.demneuropsy.com.br/imageBank/PDF/v5n4a05.pdf?aid2=305&nome_en=v5n4a05.pdf
http://www.demneuropsy.com.br/imageBank/PDF/v5n4a05.pdf?aid2=305&nome_en=v5n4a05.pdf


ATUALIZAÇÕES EM NEUROLOGIA VASCULAR 
 
Qual a probabilidade de que pacientes, os quais não deambulam após um AVC, 
recuperem marcha independente? Uma revisão sistemática 
(“What is the probability of patients who are nonambulatory after stroke regaining 
independent walking? A systematic review”) 
Preston E, Ada L, Dean CM, Stanton R, Waddington G  
Int J Stroke. 2011 Dec;6(6):531-40 
 
Abstract: Pacientes com AVC que não deambulam demandam recursos, e a deambulação 
independente é um fator determinante maior da capacidade em participar em atividades de vida 
diária. Nosso objetivo foi determinar a probabilidade de deambular em pacientes não-
deambulantes no primeiro mês após um AVC. Foi realizada uma revisão sistemática de meta-
análise de estudos consecutivos, prospectivos de pacientes não-deambulantes dentro do 
primeiro mês após um AVC em unidades de reabilitação e unidades agudas. Os desfechos 
foram a probabilidade de adquirir deambulação independente aos três, seis e 12 meses após o 
AVC. Vinte e seis estudos foram incluídos na revisão. Dezessete estudos incluindo 2856 
participantes entraram na meta-análise. Para pacientes com AVC inicialmente não-deambulantes 
manejados em unidades de reabilitação, a probabilidade de deambulação independente foi de 
0,60 (95% CI 0,47–0,74, 1373 participantes) em 3 meses, 0,65 (95% CI 0,53–0,77, 444 
participantes) em 6 meses e 0,91 (95% CI 0,81–1,00, 24 participantes) em 12 meses. Para 
pacientes manejados em unidades agudas, a probabilidade de deambulação independente doi 
de 0,39 (95% CI 0,27–0,52, 634 participantes) em 3 meses, 0,69 (95% CI 0,46–0,92, 405 
participantes) em 6 meses e 0,74 (95% CI 0,59–0,88, 34 participantes) em 12 meses. 60% dos 
pacientes manejados em unidades de reabilitação que se encontram não-deambulantes no 
primeiro mês após o AVC recuperarão deambulação independente comparado a 39% daqueles 
manejados em unidades agudas. Esta informação pode ser usada clinicamente para tomar 
decisões sobre a alocação de recursos de reabilitação, educação de pacientes s cuidadores, e 
para planos de alta. 
Comentário: Tanto para a equipe de saúde quanto para o próprio paciente e sua família, saber 
quais são as chances de voltar a andar é fundamental. Para a equipe de saúde, significa poder 
planejar o alocamento de recursos de reabilitação e a educação da família e cuidadores. Para o 
paciente e sua família, não ser capaz de deambular imprime uma marca de incapacidade 
importante para atividades de vida diária. Outras publicações já haviam pesquisado as chances 
de deambulação em longo prazo em pacientes com AVC, mas esta questão não estava 
adequadamente respondida especificamente para o grupo de pacientes que de saída, não 
deambulam logo após o AVC. Isto é: pacientes que não deambulam após o AVC podem voltar a 
fazê-lo em longo prazo? Nesta revisão sistemática, que selecionou pacientes que não 
deambulavam até 30 dias após o AVC, encontramos resultados muito positivos: 60% dos 
pacientes admitidos em unidades de reabilitação, e 39% daqueles admitidos em unidades de 
AVC agudo recuperaram a deambulação após 3 meses. Não é possível afirmar, com este 
estudo, a superioridade de unidades de reabilitação sobre unidades de AVC agudo, já que um 
viés de seleção de pacientes considerados de melhor prognóstico para internação em unidades 
de reabilitação provavelmente teve influência sobre os resultados. Preferencialmente, podemos 
interpretar os resultados como: 60% dos pacientes com AVC não-deambulantes considerados 
candidatos a internação em unidade de reabilitação, em 39% de pacientes não-selecionados, 
não-deambulantes após um AVC, podem recuperar a capacidade de deambular. Infelizmente, 
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quais características estariam associadas a capacidade de recuperar deambulação não foram 
estudadas. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22111798 
 
 
O dilema de reiniciar anticoagulação após hemorragia intracraniana: pouca evidência para 
grandes receios 
(“The Dilemma of Resuming Anticoagulation After Intracranial Hemorrhage: Little 
Evidence Facing Big Fears”) 
Molina CA, Selim MH 
Stroke. 2011 Dec;42(12):3665-6 
 
Abstract: Não há. 
Comentário: Quando confrontados com um paciente que sofreu uma hemorragia intracraniana 
em uso de varfarina, temos um dilema desafiador: reiniciar ou não reiniciar a anticoagulação 
oral? Como em quase todos os cenários da neurologia vascular, a dicotomia isquemia-
hemorragia apresenta seu desafio terapêutico, e somos obrigados a assumir um risco, qualquer 
que seja a decisão. Entretanto, neste caso não há um conjunto de evidências diretas que suporte 
qualquer uma das decisões, mas somente dados indiretos, sobre os quais podemos fazer 
inferências. O escore CHADS2, por exemplo, indica os riscos de AVC no contexto de profilaxia 
primária, e o escores HAS-BLED não considera hemorragia cerebral prévia em sua pontuação. 
Além disso, não há estudos randomizados e prospectivos sobre retomada de anticoagulação em 
pacientes com hemorragia cerebral, e dificilmente haverá, tendo em vista a dificuldade inerente a 
randomizar pacientes para um tratamento que pode ser considerado relativa ou absolutamente 
contra-indicado. Assim, esta decisão deve ser tomada com base em evidências indiretas e, 
principalmente, num julgamento clínico ponderado associado a uma extensa discussão com o 
paciente e seus familiares sobre suas preferências. Dessa controvérsia, alguns informações são 
importantes: 
– Pacientes com hemorragias lobares tem uma chance até 5 vezes maior de recorrência quando 
comparado a pacientes com hemorragias profundas; 
– A presença e maior extensão de microhemorragias em ressonância magnética também 
sinalizam maior chance de hemorragia cerebral; 
– Podem predispor à recorrência de hemorragia hipertensão arterial mal controlada e INR lábil; 
- Questionar a indicação da anticoagulação: profilaxia secundária, valvas metálicas e trombofilias 
de alto risco favorecem a retomada da anticoagulação; 
Enfim, pacientes com hemorragia cerebral após uso de varfarina nos recolocam na dura 
realidade da medicina baseada em julgamento clínico. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22052525 
 
 

ATUALIZAÇÕES EM NEUROIMUNOLOGIA 
 
Regulatory T cells in CNS injury: the simple, the complex and the confused 
(“Células Treg em situações de dano ao Sistema Nervoso Central: o simples, o complexo e 
o confuso”) 
Walsh JT, Kipnis J 
Trends Mol Med. 2011 Oct;17(10):541-7 
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Abstract: Células T regulatórias CD4+CD25+Foxp3+ T cells (Tregs) são atualmente o foco da 
atenção em várias pesquisas que investigam o papel dessas células no controle das respostas 
imunes. Apesar do fato do conhecimento sobre essas células estar crescendo, muitos espaços 
em branco precisam ser preenchidos ao se entender a função das células Treg em condições 
normais e em condições patológicas. Estudos explicitam os papeis das células Treg em câncer, 
doenças autoimunes, inclusive na encefalite autoimune experimental, e esse conhecimento é 
geralmente aplicado a outras patologias, inclusive as condições neurodegenerativas. No entanto, 
diferenças entre imunidade em condições neurodegenerativas, câncer e autoimunidade são 
geralmente negligenciadas. Talvez por essa razão, a manipulação de células Treg em situações 
degenerativas do sistema nervoso central geralmente leva a resultados não esperados. Nesse 
trabalho, são exploradas as diferenças entre a resposta imune em situações de degeneração 
versus câncer e autoimunidade e como essas diferenças dificultam o entendimento do papel das 
células Treg em situações neurodegenerativas. 
Comentário: Esse artigo mostra que apesar de estarmos avançando no entendimento da 
relação imunologia-neurologia, ainda é necessário enfrentarmos várias perguntas. Outro enfoque 
desse trabalho é alertar que o que é aprendido sobre o sistema imune em uma doença como o 
câncer ou doenças autoimunes não pode ser automaticamente extrapolado para o indivíduo 
saudável ou para outras condições de injúria como AVC ou trauma. Um ponto forte desse 
trabalho é a linguagem acessível e explicativa com figuras, tabelas que sumarizam modelos de 
injúria e glossário. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21741881 
 
 
Resposta à imunoterapia na síndrome CLIPPERS 
(“Response to immunotherapy in CLIPPERS syndrome”) 
Gabilondo I, Saiz A, Graus F, Villoslada P  
J Neurol. 2011 Nov;258(11):2090-2 
 
Abstract: Não há. 
Comentário: Essa é uma carta ao editor que comenta sobre uma novíssima entidade: a 
Inflamação Crônica Linfocítica com Captação Perivascular de contraste na Ponte Responsível a 
Corticóide, mais conhecida como CLIPPERS (Chronic Lymphocytic Inflammation with Pontine 
Perivascular Enhancement Responsive to Steroids). Devido ao pequeno número de casos 
publicados e pelo fasto de ser muito recentemente descrita, ela é uma doença desconhecida de 
muitos neurologistas. Esse relato de caso além de exemplificar as características dessa doença, 
comenta sobre a terapêutica mais utilizada - os corticoesteróides -, e possíveis alternativas a 
esse tratamento. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/215532 
 
 

ATUALIZAÇÕES EM DOENÇAS NEUROMUSCULARES 
 
Ptose 
(“Ptosis”) 
Ahmad K, Wright M, Lueck CJ. 
Pract Neurol. 2011 Dec;11(6):332-40 
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Abstract: Blefaroptose, ou “pálpebra caída”, é um sinal clínico que os neurologistas encontram 
regularmente. O conhecimento da anatomia e da fisiologia normais das pálpebras torna mais 
fácil o entendimento das várias formas que a ptose pode se apresentar. As etiologias da ptose 
podem ser divididas em anormalidades estruturais que afetam os músculos palpebrais e/ou os 
tecidos adjacentes da órbita, causas miogênicas, neurogênicas, desordens da junção 
neuromuscular e causas centrais. A diferenciação entre essas causas pode ser conseguida 
freqüentemente por uma história direcionada e exame físicos cuidadosos. A investigação 
depende da avaliação clínica e das causas mais prováveis. O tratamento normalmente é 
direcionado à patologia subjacente, mas ocasionalmente faz-se necessário uma cirurgia 
oculoplástica. Esta revisão sumariza estes aspectos e provê um guia para a avaliação clínica da 
ptose. 
Comentário: Uma revisão sobre um sinal/sintoma que todo neurologista tem contato em sua 
prática diária. Escrito de forma coerente e elegante, oferece uma visão geral desde os aspectos 
anatômicos/fisiológicos da abertura ocular até as possíveis topografias e etiologias (do SNC até 
a mitocôndria). A causa mais freqüente de ptose é a deiscência da pálpebra (ou ptose 
aponeurótica), em que há a desinserção do tendão do músculo levantador da pálpebra superior 
para a placa tarsal. No artigo mostra-se como fazer para examinar e suspeitar desta causa no 
exame clínico e como fazer o diagnóstico diferencial com as diversas outras etiologias. 
Obrigatório para o residente e muito importante para os neurologistas praticantes. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22100942 
 
 
Polineuropatia Amiloidótica Familiar 
(“Familial amyloid polyneuropathy”) 
Planté-Bordeneuve V, Said G 
Lancet Neurol. 2011 Dec;10(12):1086-97 
 
Abstract: Polineuropatias amiloidóticas familiares (PAFs) são um grupo de desordens 
multissistêmicas e ameaçadoras à vida transmitidas como herança autossômica dominante. As 
lesões nervosas são induzidas por depósitos de fibrilas amilóides, mais comumente devido à 
transtirretina mutante (TTR). Menos freqüentemente a precursora da amiloidose é a 
apolipoproteína A-1 mutante ou a gelsolina. A primeira causa identificada da PAF – a mutação 
TTR Val30Met – ainda é a mais comum das mais de 100 mutações de ponto amiloidogênicas 
identificadas ao redor do mundo. A penetrância e a idade de início da PAF entre pessoas que 
carregam a mesma mutação varia entre os países. A sintomatologia e o curso clínico da PAF 
pode ser altamente variável. A PAF TTR geralmente causa uma polineuropatia comprimento-
dependente que se inicia nos pés com perda das sensações de temperatura e dor, assim como 
disfunção autonômica ameaçadora à vida levando à caquexia e morte dentro de 10 anos na 
média. A TTR é sintetizada principalmente no fígado e o transplante hepático parece ter um 
efeito favorável no curso da neuropatia, mas não nas lesões cardíacas ou oculares. A 
administração oral de tafamidis meglumine, que previne o desdobramento e a deposição da TTR 
mutada, está sob investigação em pacientes com PAF TTR. No futuro, pacientes com PAF 
podem se beneficiar de terapias gênicas; entretanto, o aconselhamento genético é recomendado 
para se prevenir todos os tipos da PAF.  
Comentário: O artigo já começa bem e confiável porque um dos autores, Gerard Said (professor 
no Centro Hospitalar Universitário Pitié-Salpetriére, França), é um dos grandes estudiosos da 
patologia das neuropatias periféricas atualmente. Essa revisão é importante porque a 
polineuropatia amiloidótica familiar mais comum no mundo, a PAF TTR Val30Met, foi 
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inicialmente descrita em Portugal (uma condição hereditária que era denominada “Mal dos 
pezinhos”) e está amplamente disseminada em nosso país. Em pacientes adultos jovens 
(principalmente) com disautonomia importante e neuropatia de fibras finas de causa não 
diagnosticada é importante realizar a biópsia de nervo e se esta não demonstrar depósitos 
amilóides ou se a suspeita clínica pré-biópsia já for alta, fazer o teste genético para a mutação 
TTR Val30Met e se ainda assim esta vier normal e a suspeita persistir, fazer o seqüenciamento 
do gene TTR. Tratamentos como o transplante hepático e a nova medicação ainda em testes 
(tafamides meglumine) parecem melhorar a qualidade de vida dos pacientes. As outras PAFs, 
embora raras, também devem ser lembradas: a devida a mutações no gene da apolipoproteína 
A1 e do gene da gelsolina (esta última quase exclusivamente na Finlândia). Estas duas últimas 
condições apresentam a neuropatia como uma característica secundária, predominando as 
manifestações oculares, cardíacas, renais e cutâneas. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22094129 
 
 
Síndrome miastênica de Lambert-Eaton: das características clínicas a estratégias 
terapêuticas 
(“Lambert-Eaton myasthenic syndrome: from clinical characteristics to therapeutic 
strategies”) 
Titulaer MJ, Lang B, Verschuuren JJ 
Lancet Neurol. 2011 Dec;10(12):1098-107 
 
Abstract: A síndrome miastênica de Lambert-Eaton (LEMS) é uma doença neuromuscular 
autoimune que serviu de modelo para a autoimunidade e a imunologia dos tumores. Na LEMS, a 
fraqueza muscular característica parece ser causada por autoanticorpos patogênicos 
direcionados contra canais de cálcio voltagem-dependentes (VGCC) presentes no terminal 
nervoso pré-sináptico. Metade dos pacientes com LEMS possuem um tumor associado, 
carcinoma pulmonar de pequenas células (SCLC), que também expressa VGCC funcionais. O 
conhecimento desta associação levou a descoberta de uma vasta gama de desordens 
neurológicas paraneoplásicas e não relacionadas a tumores tanto no sistema nervoso periférico 
quanto central. Estudos clínicos detalhados têm melhorado as habilidades diagnósticas e o 
conhecimento dos mecanismos fisiopatológicos e a associação da LEMS com SCLC e tem 
ajudado no desenvolvimento de um protocolo para a detecção tumoral precoce. 
Comentário: Uma revisão sobre uma doença rara (incidência maior de 0,75 por milhão e 
prevalência de 3,42 por milhão), mas clássica na neuromuscular/neuroimunologia. A parte clínica 
do artigo, em que são detalhados os tipos de LEMS – relacionada ao carcinoma pulmonar de 
pequenas células (LEMS-SCLC) e não relacionada a tumores (LEMS-NT) – as principais 
características clínicas (fraqueza proximal, sintomas autonômicos e diminuição dos reflexos 
profundos) e eletrofisiológicas (incremento na estimulação repetitiva de alta frequência) e sobre 
os possíveis tratamentos (com 3,4 diaminopiridina, piridostigmina e imunossupressores) está 
escrita de maneira clara e didática. Assim como um escore apresentado, o DELTA-P, clínico e 
de fácil utilização, que ajuda no screening para carcinoma pulmonar de pequenas células. O 
artigo só peca na parte da fisiopatologia e no detalhamento do canal de cálcio voltagem-
dependente e de suas subunidades, onde apresenta muitos dados aleatórios e com pouca 
explicação. No geral, o saldo é bem positivo. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22094130 
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Avanços na avaliação laboratorial das neuropatias periféricas 
(“Advances in the Laboratory Evaluation of Peripheral Neuropathies”) 
Huan MC, Bromberg M 
Curr Neurol Neurosci Rep. 2011 Nov 26 
 
Abstract: Neuropatia periférica é um problema clínico comum na neurologia e a avaliação 
laboratorial faz parte integral do diagnóstico. No passado recente, parâmetros práticos foram 
publicados para estabelecer um guia baseado em evidências para os testes para neuropatias. 
Existem muitos testes que são comuns e aceitáveis na prática, mas não há uma recomendação 
de quais testes são necessários. Este artigo revisa as publicações com parâmetros práticos 
recentes assim como outras novidades nos testes laboratoriais para neuropatias periféricas, 
incluindo os papéis do perfil lipídico, testes genéticos, anticorpos e dosagem de B12 em 
pacientes com Parkinson em tratamento dopaminérgico. Estas observações podem servir como 
recomendações para ajudar na avaliação laboratorial. 
Comentário: O artigo traz um apanhado geral dos testes laboratoriais mais comuns e que 
devem ser pedidos em diversas situações: neuropatias com predomínio sensitivo distais e 
simétricas; neuropatias agudas; neuropatias de predomínio motor; e mononeuropatias múltiplas. 
Não apresenta nenhuma novidade, mas tem o valor de ter uma tabela com todos os testes 
necessários nestas situações, o que pode ajudar no dia-a-dia. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22147264 
 
 

ATUALIZAÇÕES EM NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 
 
O Estudo Barrow para aneurismas rotos 
(“The Barrow Ruptured Aneurysm Trial”) 
McDougall CG, Spetzler RF, Zabramski JM, Partovi S, Hills NK, Nakaji P, Albuquerque FC 
J Neurosurg. 2011 Nov 4 
 
Abstract: Objetivos: O objetivo deste estudo é comparar a segurança e eficácia da clipagem 
microcirúrgica e da embolização endovascular com micro-molas para o tratamento dos 
aneurismas cerebrais rotos e determinar se um tratamento é superior ao outro, avaliando os 
resultados clínicos e angiográficos. Os autores consideraram a hipótese nula de que não existe 
diferença entre as 2 modalidades de tratamento no contexto da hemorragia subaracnóide (HSA). 
O resultado apresentado é limitado aos desfeixos clínicos em um ano após o tratamento. 
Métodos: Os autores avaliaram 725 pacientes com HSA, resultando em 500 pacientes elegíveis, 
que foram incluidos no estudo prospectivamente após assinar o consentimento informado. Os 
pacientes foram distribuídos de forma alternada para clipagem cirúrgica ou terapia endovascular 
com micro-molas. As avaliações na admissão e de desfeixo foram coletados por profissionais de 
enfermagem independentes dos cirurgiões. Em última análise, 238 pacientes foram designados 
para a clipagem e 233 para embolização. Os dois grupos foram bem parecidos. Não houve 
exclusões anatômicas. O crossing over foi permitido, mas a análise do desfeixo primário foi 
baseado na distribuição inicial de modalidade de tratamento. Os cuidados pós-tratamento foram 
padronizados para ambos os grupos. Os resultados dos pacientes em 1 ano foram avaliados de 
forma independente utilizando a Escala de Rankin modificada (mRS). Um desfeixo ruim foi 
definido como uma pontuação mRS> 2 em 1 ano. O desfecho primário foi baseado no grupo, isto 
é, através de protocolo ‘’intention to treat’’. Resultados: Um ano após o tratamento, 403 
pacientes estavam disponíveis para avaliação. Destes, 358 pacientes tinham realmente sido 
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tratados. O restante ou foi a óbito antes do tratamento ou não apresentava uma causa 
identificável para a HAS. Um mal resultado (mRS > 2) foi observado em 33,7% dos pacientes 
clipados e em 23,2% dos pacientes embolizados (OR 1,68; IC 95% 1,08-2,61; p = 0,02). Dos 
pacientes tratados por embolização, 124 (62,3%) dos 199 que eram elegíveis para qualquer tipo 
de tratamento, realmente foram embolizados. E os pacientes que mudaram da embolização para 
a clipagem evoluiram pior do que os pacientes embolizados, mas não pior do que pacientes do 
grupo da clipagem. Nenhum paciente tratado por embolização com molas apresentou 
recorrência do sangramento. Conclusões: Um ano após o tratamento, sob protocolo ‘’intention to 
treat’’ o tratamento por embolização resultou em melhor progóstico que a clipagem cirúrgica. 
Embora a maioria dos aneurismas do grupo da embolização foram tratados por embolização, um 
número substancial foi submetido a clipagem cirúrgica. Apesar da embolização, sob a política 
‘’intention to treat’’, ter resultado em um melhor progóstico em um ano, é importante que a 
clipagem cirúrgica de alta qualidade esteja disponível como uma modalidade de tratamento 
alternativo. 
Comentário: Este é um estudo sobre o tratamento da HSA devido a ruptura aneurismática que 
foi iniciado visando responder a diversas discussões metodológicas acerca do estudo ISAT, 
publicado em 2002, que revelou uma redução de 25% da taxa de pacientes mRS 3-6 em 1 ano a 
favor da embolização. Trata-se de um estudo prospectivo, multicêntrico e randomizado que 
buscou comparar a embolização por micro-molas com a clipagem microcirúrgica. Neste estudo 
os centros envolvidos dispunham de equipes subespecializadas e experientes em ambas as 
modalidades terapêuticas. O desenho do estudo foi concebido para incluir todos os pacientes 
que se apresentassem com HSA numa política de ‘’intention to treat’’ visando trazer o estudo o 
mais próximo possível do contexto real. Os resultados após um ano foram favoráveis à 
embolização pois revelaram uma redução da taxa de desfeixo ruim de 10,5% (OR 1.68, 95% CI 
1.08–2.61; p = 0.02). E quando excluidos os pacientes que foram transicionados de modalidade 
(‘’crossing over’’) esta redução foi de 15.5% (OR 2.28, 95% CI 1.30–4.13; p = 0.005). Esta 
diferença ocorreu muito provavelmente devido ao fato de que a maioria dos 74 pacientes 
transicionados da embolização para a clipagem, o foram devido a ocorrência de hematomas 
cerebrais ou pela presença de múltiplos aneurismas. E pelo protocolo ‘’intention to treat’’ estes 
pacientes, certamente mais graves, no momento da análise final dos resultados foram 
considerados pertencentes ao grupo da embolização onde foram inicialmente alocados. Não foi 
obervado nenhum ressangramento no grupo embolizado e a taxa de retratamento, sob ‘’intention 
to treat’’, foi de 7 clipagens (2.94%) em 238 patientes e 16 embolizações (6.9%) em 232 
patientes. Importante ressaltar que as micro-molas utilizadas neste estudo foram as Matrix® que 
vem sendo retiradas do mercado devido à altas taxas de recorrência do aneurisma pós-
tratamento. Dia 13 de abril de 2011 em Denver, Colorado, durante o American Association of 
Neurological Surgeons’ annual meeting, Spetzler RF et al publicaram um resumo de 3 anos de 
seguimento do BRAT, revelando que os resultados continuam favorecendo a embolização mas 
sem significância estatística. Este artigo que inicialmente seria um piloto revelou resultados 
favorecendo a embolização. Portanto a discussão sobre o tratamento da HSA aneurismática, 
muito provavelmente, será encerrada. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22054213 
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Necessidade de procedimento neurocirúrgico de emergência entre pacientes submetidos 
a procedimentos neuroendovasculares na prática contemporânea 
(“Requirements for Emergent Neurosurgical Procedures among Patients Undergoing 
Neuroendovascular Procedures in Contemporary Practice”) 
Khatri R, Ansar M, Sultan F, Chaudhry SA, Khan AA, Rodriguez GJ, Tummala RP, Qureshi AI 
AJNR Am J Neuroradiol. 2011 Nov 24 
 
Abstract: Objetivos: Estimativas de procedimento neurocirúrgico de emergência têm sido um 
componente obrigatório de centros que realizam procedimentos neuroendovasculares. Nós 
buscamos determinar a necessidade de procedimentos neurocirúrgicos de emergência após 
intervenções neuroendovasculares em 2 grandes centros de AVC. Materiais e Métodos: Foi 
realizada análise retrospectiva dos dados coletados dos procedimentos e dos prontuários dos 
pacientes para identificar os pacientes que necessitaram de imediato (antes do término da 
intervenção) ou adjuvante (dentro de 24 horas após a intervenção) de procedimentos 
neurocirúrgicos relacionados a uma complicação da intervenção neuroendovascular. Foram 
relatados os tipos de procedimentos neurocirúrgicos e os desfechos intra-hospitalares dos 
pacientes identificados. Resultados: Nós analisamos um total de 933 procedimentos 
neuroendovasculares realizados durante 3,5 anos (2006-2010). Um total de 759 procedimentos 
foram realizados. Houve necessidade de procedimentos neurocirúrgicos de emergência em 8 
pacientes (0,85% de incidência cumulativa e 1,05% para os principais procedimentos 
intracranianos) (média de idade, 46 anos, 7 eram mulheres); os procedimentos foram 
classificados como 3, procedimento imediato e 5, procedimento adjuvante. Ocorreram 5 mortes 
intra-hospitalares (62,5%) entre estes 8 pacientes. Os procedimentos neurocirúrgicos realizados 
foram drenagem ventricular externa em 6 pacientes (6 de 8, 75%), craniotomia descompressiva 
em 1 (12,5%), e ambos os procedimentos em 1 paciente (12,5%). Conclusões: A necessidade de 
procedimentos neurocirúrgicos de emergência é muito baixa entre os pacientes submetidos a 
procedimentos neurointervencionistas endovasculares. A sobrevivência de tais pacientes, apesar 
do procedimento neurocirúrgico de emergência, é muito baixa. 
Comentários: Um estudo que descreve a ocorrência de complicações durante procedimentos 
neurointervencionistas que necessitaram de uma abordagem neurocirúrgica aberta de urgência. 
Em um significativo número de casos avaliados, verificou-se que esta taxa é baixa e que mesmo 
com a abordagem neurocirúrgica de urgência a maioria dos casos evoluiu mal. Este estudo não 
deve ser analisado como uma prova de que se possa fazer procedimentos 
Neurointervencionistas sem uma equipe de Neurocirurgia associada. A abordagem 
multidisciplinar é indiscutivelmente importante por oferecer ao paciente uma melhor indicação e 
tratamento de sua patologia. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22116112 
 
 

ATUALIZAÇÕES EM DISTÚRBIOS DE MOVIMENTO 
 
Pridopidina para o tratamento da função motora em pacientes com doença de Huntington 
(MermaiHD): um estudo fase 3, randomizado, duplo-cego e placebo-controlado 
(“Pridopidine for the treatment of motor function in patients with Huntington’s disease 
[MermaiHD]: a phase 3, randomized, double-blind, placebo-controlled trial”) 
de Yebenes JG, Landwehrmeyer B, Squitieri F, Reilmann R, Rosser A, Barker RA, Saft C, 
Magnet MK, Sword A, Rembratt A, Tedroff J; for the MermaiHD Study Investigators 
Lancet Neurol. 2011 Dec;10(12):1049-10575 
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Abstract: Introdução: Doença de Huntingon (DH) é uma doença neurodegenerativa progressiva, 
caracterizada por déficits motores, cognitivos e comportamentais. Pridopidina pertence a uma 
nova classe de fármacos conhecidos como estabilizadores dopaminérgicos, e resultados de um 
pequeno estudo fase 2 em pacientes com DH sugeriram que esta droga possa melhorar a 
motricidade voluntária. Nós objetivamos avaliar mais os efeitos da pridopidina em pacientes com 
DH. Métodos: Nós conduzimos um estudo de 6 meses [duração], randomizado, duplo-cego, 
placebo-controlado para avaliar a eficácia do pridopidina no tratamento dos déficits motores nos 
pacientes com DH. Nosso desfecho primário foi mudança no escore motor modificado (mMS; 
derivado da UHDRS) em 26 semanas. Nós recrutamos pacientes com DH de 32 centros 
europeus; pacientes tinham idade de 30 anos ou mais e um mMS de 10 pontos ou mais no 
baseline. Os pacientes foram escolhidos randomicamente (1:1:1) para receber placebo, 
45mg/dia de pridopidina ou 90mg/dia de pridopidina [...]. Pacientes e investigadores estavam 
cegos par a escolha do tratamento. Nós também avaliamos os padrões de seguança e 
tolerabilidade da pridopidina. Para nossa análise primária, todos os pacientes foram elegíveis 
para inclusão em nosso modelo de análise completa, no qual nós usamos a última observação 
feita para valores perdidos. Nós usamos um modelo de análise de covariância e o método de 
Bonferroni para ajustar as comparações múltiplas. Nós usamos a população pré-específicada 
per-protocol [pacientes com aderência > 70% aos tratamentos] como nossa análise de 
sensibilidade. O erro 1 foi de 0,025 para nossa análise primária e de 0,05 para o resto [...]. 
Resultados: Em 26 semanas, em nosso modelo de análise completa a diferença no mMS médio 
foi de -0,99 pontos (CI 97,5% -2,1 a 0,1, p=0,04) em pacientes que reeberam 90mg/dia de 
pridopidina (n=145) versus aqueles que receberam placebo (n=144), e -0,36 pontos 9 (-1,44 a 
0,72, p=0,456) nos que receberam 45mg/dia de pridopidina (n=148) versus os que receberam 
placebo. Na dose de 90mg/dia, em nossa população per-protocol (n=114), a redução no mMS foi 
de 1,29 pontos (-2,47 a -0,12, p=0,014) comparado com placebo (n=120). Nós não identificamos 
qualquer modificação em desfechos não-motores com qualquer dose. Pridopidina foi bem 
tolerada e teve um perfil de efeitos adversos semelhantes ao placebo. Interpretação: O estudo 
não mostrou evidência de eficácia medida pelo mMS, mas um potencial efeito da pridopidina no 
fenótipo motor da DH merece investigações adicionais. Pridopidina até 90mg/dia foi bem 
tolerada em pacientes com DH. 
Comentário: A DH é uma doença ingrata de diagnosticar, de tratar, e muito mais de se ter. São 
mais de 150 anos e nenhuma droga modificadora de doença foi criada, além de a terapia 
sintomática ter vários efeitos adversos. A pridopidina surge como uma nova possibilidade 
terapêutica SINTOMÁTICA (ou seja, não cura a doença) e pertence a uma nova classe de 
drogas chamada de “estabilizadores dopaminérgicos” (a DH é um distúrbio hipercinético, por 
déficit na via inibitória indireta; essa droga faz uma espécie de reestabelecimento das vias 
dopaminérgicas deficitárias). Do ponto de vista estatístico, o estudo foi bem-feito, com alto poder 
de teste (> 80%) e p < 0,025 para o desfecho primário (uma análise bem criteriosa), e mostrou 
resultados significativos apenas para o desfecho secundário “Parte Motora da UHDRS” 
(engraçado, eles separaram alguns itens dessa mesma escala para o desfecho primário, mas o 
que foi significativo foi a escala motora total). Resumindo, é uma boa promessa para o 
tratamento sintomático da DH, e causa bem menos efeitos adversos que os neurolépticos (pelo 
menos que se saiba até agora…). 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22071279 
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Distúrbios de Movimento Tardio: Uma Abordagem Prática 
(“Tardive Movement Disorders: A Practical Approach”) 
Saifee TA, Edwards MJ 
Pract Neurol 2011;11:341-348 
 
Abstract: Distúrbios de movimento tardios são problemas penetrantes, particularmente no 
contexto de saúde mental, e causa de incapacidade significativa. Eles se apresentam 
tipicamente como coreia orolingual, mas também podem se manifestar como retrocollis, outras 
formas de distonia, tiques e tremor. Eles são induzidos exclusivamente por drogas bloqueadoras 
de receptor de dopamina (DBRD) e frequentemente não remitem, mesmo quando a droga for 
suspensa, e podem paradoxalmente piorar. Aqui nós discutimos sua fenomenologia, 
identificamos características importantes para diagnóstico e diagnósticos diferenciais, e 
discutimos passos para o manejo prático e aspectos de prognóstico. 
Comentário: Os distúrbios de movimento tardios (DMT) são entidades bem freqüentes da 
Neurologia, quase sempre ligadas ao uso crônico de neurolépticos, típicos ou atípicos. Além de 
várias dicas semiológicas legais, o artigo fala da necessidade de se fazer um diagnóstico 
diferencial entre DMT e doença de Huntington e de Wilson (que também podem surgir como 
transtornos psicóticos isolados), e para isso se sugere investigação de cobre urinário e RM nos 
pacientes mais jovens com DMT. Quanto ao tratamento, reforça o uso de anticolinérgicos nas 
formas com predomínio de distonia e tetrabenazina nas formas onde coreia é a principal 
manifestação. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22100943 
 
 
Distonia Primária e Síndromes de Distonia-Plus: Características Clínicas, Diagnóstico e 
Patogênese 
(“Primary dystonia and dystonia-plus syndromes: clinical characteristics, diagnosis, and 
pathogenesis”) 
Phukan J, Albanese A, Gasser T, Warner T 
Lancet Neurol. 2011 Dec;10(12):1074-85 
 
Abstract: As distonias são um grupo heterogêneo de distúrbios de movimento hipercinéticos 
caracterizados por contrações musculares sustentadas involuntárias que levam a posturas 
anormais e movimentos repetitivos. Síndromes distônicas representam distúrbios de movimentos 
comuns e ainda são frequentemente mal diagnosticados ou não-reconhecidos. Nos últimos anos, 
houve consideráveis avanços na compreensão do espectro de características clínicas que 
englobam as síndromes distônicas, desde a distonia infantil generalizada grave que é genética 
em sua origem, até as distonias focais de início no adulto e formas raras de distonias 
secundárias, e até a distonia como aspecto de outro tipo de lesão do SNC. Também tem havido 
uma racionalização da classificação das distonias e um maior entendimento das causas dos 
movimentos distônicos vindos de estudos de genética, neurofisiologia e imagem funcional na 
forma mais prevalente de síndrome distônica, a distonia primária. 
Comentário: Seguindo o padrão Lancet Neurology, esta ótima revisão faz uma abordagem geral 
das síndromes distônicas e síndromes distonia-plus. Destaque para a parte de genética das 
distonias primárias e a tão controversa fisiopatologia destes distúrbios. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22030388 
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Efeito da rasagilina como terapia adjunta à levodopa na gravidade of OFF na doença de 
Parkinson 
(“Effect of rasagiline as adjunct therapy to levodopa on severity of OFF in Parkinson’s 
disease”) 
Stocchi F, Rabey JM 
Eur J Neurol. 2011 Dec;18(12):1373-8 
 
Abstract: Introdução: O estudo LARGO demonstrou que rasagilina 1mg/dia como terapia 
adjunta à levodopa reduz significativamente o tempo de OFF na mesma magnitude que o 
entacapone adjunto. Este subestudo do LARGO objetiva avaliar o efeito da rasagilina e 
entacapone nos sintomas motores da DP durante o período de OFF. Métodos: O estudo LARGO 
foi um estudo clínico randomizado, duplo-cego e multicêntrico que avalou a eficácia e segurança 
da rasagilina (1mg/dia), entacapone (200mg com cada dose da levodopa) e placebo em 687 
pacientes com DP e complicações motoras tratados com levodopa. Um subestudo do LARGO 
mediu o escore motor da UPDRS durante o período OFF em 32 pacientes com rasagilina, 36 
com entacapone e 37 com placebo. Resultados: Tratamento com rasagilina prodziu uma melhora 
significativa sobre o placebo de 5,64 unidades da UPDRS motora no período OFF (p = 0,013 vs. 
placebo). Em contraste, o efeito adjunto do entacapone não foi significativo (p = 0,14 vs. 
placebo). Mesmo com a rasagilina apenas mostrando uma tendência em reduzir a UPDRS-ADL 
no OFF [a terceira parte da UPDRS, que avalia as atividades da vida diária] (p = 0,058 vs. 
placebo), esta mesma tendência não foi vista no entacapone (p = 0,26 vs. placebo). Análise 
retrospectiva [feita análise de covariância – ANCOVA], usando a correção de Bonferroni, dos 
subdomínios motores da UPDRS mostraram que rasagilina, mas não entacapone, melhoram 
significativamente a bradicinesia (p < 0,001) e mostrou tendência em melhorar hipomimia, fala e 
distúrbio axial durante o OFF. Conclusões: Este estudo fornece a primeira evidência objetiva de 
que a rasagilina adjunta [à levodopa] 1mg/dia é eficaz em reduzir a gravidade dos sintomas 
motores no OFF. Isto sugere um efeito contínuo da rasagilina 1mg/dia através do dia e noite e é 
consistente com uma duração estendida da ação terapêutica. 
Comentário: Antes de mais nada, é preciso ressaltar que este estudo foi patrocinado pela Teva 
Pharmaceutics, a fabricante da rasagilina. O tratamento da DP avançada, com complicações 
motoras, se torna muito desafiador com o uso do entacapone, tanto pela posologia (1 
comprimido a mais junto com a levodopa, geralmente uns 5 ou 6 nesta fase) quanto pelas 
discinesias. A rasagilina seria uma opção ao uso do entacapone, com uma posologia mais 
adequada (1 vez ao dia), e o estudo LARGO mostrou a equivalência entre uso de entacapone e 
rasagilina em termos de redução do OFF. Este ramo do estudo TEMPO avaliou a qualidade do 
benefício motor destas drogas durante o OFF e mostrou que a rasagilina foi mais eficaz em 
quase todas as comparações com entacapone (o que me deixa um tanto ressabiado). Enfim, 
ainda não temos rasagilina no Brasil, mas creio que seja uma questão de tempo para entrar no 
mercado. Sem dúvidas, é uma droga promissora no tratamento do DP avançado. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21895884 
 
 
Cafeína na doença de Parkinson: um estudo piloto aberto e com escalonamento de dose 
(“Caffeine in Parkinson’s disease: A pilot open-label, dose-escalation study”) 
Altman RD, Lang AE, Postuma RB 
Mov Disord. 2011 Nov;26(13):2427-31 
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Abstract: Introdução: Estudos epidemiológicos encontram de modo consistente uma associação 
inversa entre cafeína e DP. Existem numerosas explicações, mas todas são difíceis de se 
avaliar, já que os efeitos sintomáticos e a tolerabilidade da cafeína na DP são desconhecidos. 
Pacientes e Métodos: Nós desenhamos um estudo aberto sobre cafeína, de 6 semanas e com 
escalonamento de dose, para estabelecer a tolerabilidade às doses e avaliar potenciais 
benefícios motores e não-motores. A cafeína foi iniciada na dose de 200mg/dia e aumentada 
para um máximo de 1000mg. Resultados: Dos 25 indivíduos, 20 toleraram 200mg, 17 toleraram 
400mg, 7 toleraram 800mg e 3 toleraram 1000mg. Os efeitos adversos mais comuns foram 
desconforto gastrointestinal, ansiedade e piora ou emergência do tremor. Na dose de 400mg, 
nós encontramos melhoras nas manifestações motoras e sonolência. Conclusões: A 
tolerabilidade de dose máxima para cafeína na DP parece ser de 100 a 200mg 2 vezes ao dia. 
Nós encontramos evidências preliminares de que a cafeína pode melhorar alguns aspectos 
motores e não-motores da DP, os quais precisam ser confirmados em estudos clínicos mais 
longos e placebo-controlados. 
Comentário: Baseados em estudos que mostram o papel da adenosina no controle dos núcleos 
da base e evidências epidemiológicas indicando ser a cafeína um fator de proteção para 
desenvolver DP, este estudo piloto tentou avaliar a tolerabilidade de doses diferentes de cafeína 
para possíveis futuros estudos clínicos usando o composto. Além de mostrar que mais de 2/3 
das pessoas tolerou doses de até 400mg/dia, indicou também que a cafeína melhorou aspectos 
motores e não-motores (principalmente associados à sonolência) nestes pacientes, porém a 
amostra do estudo não foi calculada para esses desfechos. Mesmo sendo um piloto com várias 
limitações, certamente merecerá estudos mais sérios avaliando os efeitos da cafeína na DP 
(afinal, café é barato e bem mais gostoso que levodopa). 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21953603 
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