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ATUALIZAÇÕES EM NEUROLOGIA COGNITIVA 
 
Tempo de início do declínio cognitivo: resultados do estudo prospectivo Whitehall II 
(“Timing of onset of cognitive decline: results from Whitehall II prospective cohort study”) 
Singh-Manoux A, Kivimaki M, Glymour MM, Elbaz A, Berr C, Ebmeier KP, Ferrie JE, 
Dugravot A  
BMJ. 2011 Jan 5;344 
Abstract: Objetivos: Estimar o declínio na função cognitiva em 10 anos com dados longitudinais 
em uma coorte de indivíduos de meia idade e examinar se a coortes de idade podem ser 
comparadas a dados de estudos transversais para se inferir o efeito da idade no declínio 
cognitivo. Modelo: Estudo de coorte prospectivo. No início do estudo em 185-8, havia 10308 
participantes, representando uma taxa de recrutamento de 73%. Montagem [da Coorte]: 
Departamentos de serviços civis em Londres. Participantes: 5198 homens e 2192 mulheres, com 
idade de 45 a 70 anos no início dos testes cognitivos em 1997-9. Medida de Desfecho Primário: 
Testes de memória, lógica, vocabulário e fluência fonêmica e semântica, avaliada 3 vezes ao 
longo de 10 anos. Resultados: Todos os escores cognitivos, exceto vocabulário, tiveram declínio 
em todas as categorias etárias (idades 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, e 65-70 anos no início do 
estudo), com evidência de declínio mais rápido em pessoas mais velhas. Em homens, o declínio 
em 10 anos, mostrado como mudanças/alcance do teste x 100, na lógica foi de -3,6% (IC95% -
4,1% a -3,0) naqueles com idade de 45-49 anos no início e -9,6% (-10,6% a -8,6%) nos com 
idade de 65-70 anos [no início do estudo]. Em mulheres, o declínio correspondente foi de -3,6% 
(-4.6% a -2.7%) e -7.4% (-9.1% a -5.7%). Comparações entre os efeitos do envelhecimento em 
estudos longitudinais e transversais sugerem que o último tipo superestima o declínio em 
mulheres por causa das diferenças no nível educacional das coortes. Por exemplo, em mulheres 
com idade 45-49 anos no início na análise longitudinal mostraram que lógica teve declínio de -
3.6% (-4.5% a -2.8%), mas o estudo transversal sugeriu um declínio de -11.4% (-14.0% a -8.9%). 
Conclusões: Declínio cognitivo já é evidente na meia idade (idade entre 45 a 49 anos). 
Comentário: Escolhi este artigo pela repercussão de seus resultados na mídia. Antes de 
qualquer coisa, é importante realçar que este trabalho não foi publicado em uma revista de 
neurologia, e aparentemente nenhum dos autores é neurologista. Continuando, Singh-Manoux et 
al. propuseram com este trabalho o estabelecimento de um novo “cut-off” etário para início do 
decremento cognitivo associado ao envelhecimento. Para isto, eles usaram uma população de 
várias idades acima de 45 anos e os acompanharam por mais de 20 anos, usando um teste 
cognitivo que aborda vários domínios cognitivos (memória, lógica, fluência verbal e semântica e 
vocabulário). De acordo com o desempenho destas pessoas ao longo do tempo, eles 
perceberam que quase todos os parâmetros cognitivos utilizados tiveram um decremento ao 
longo dos anos, exceto o vocabulário. É também fundamental dizer quem eram estes sujeitos do 
trabalho: foram escolhidas pessoas que tinham trabalhos administrativo-empresariais (white 
collar work), sendo que mais de 40% deles tinham educação universitária. Os autores do estudo, 
de modo bem humilde, mostram que estudos prospectivos são superiores aos transversais para 
estudo de efeitos de envelhecimento e que houve um decremento cognitivo em todas as faixas 
etárias estudadas ao longo do tempo, menores nos mais jovens e maiores nos mais velhos. A 
questão é: todo mundo começa a decair cognitivamente depois dos 45 anos, como a imprensa 
vem dizendo? Minha opinião é que este resultado é absolutamente inválido para nossa realidade 
brasileira, visto que a casuística usada é bem diferente da nossa população, principalmente no 
quesito educação. E mesmo se formos transpor os achados apenas para as pessoas com 
educação superior e bons empregos, o estudo percebeu que o declínio inicia aos 45 porque 
estudou apenas pessoas de 45 anos para cima. E se tivesse incluído acima de 30 anos, haveria 
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uma queda de desempenho? Outra grande limitação é a total falta de dados clínicos: o trabalho 
não considerou quem tinha doença cerebrovascular, hipotireoidismo, transtornos de ansiedade e 
depressão etc. Simplesmente não avaliou a influência destas condições (que são os principais 
causadores de queixa de memória na população abaixo de 60 anos) no declínio cognitivo. Além 
disso, qual a implicação prática de se perder 3,5% na capacidade de lógica na escala Alice Heim 
4-I? Acredito que a única validade deste trabalho seja mostrar que, talvez, a partir de uma certa 
idade (que não sabemos qual ainda), naturalmente deixamos de adquirir função cognitiva, 
passamos por um período de plateau e depois há uma queda nesta capacidade de modo 
insidioso, igual massa óssea. É uma hipótese… 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22223828 
 
 
Atrofia cortical posterior 
(“Posterior cortical atrophy”) 
Crutch SJ, Lehmann M, Schott JM, Rabinovici GD, Rossor MN, Fox NC 
Lancet Neurol 2012;11:170-78 
Abstract: Atrofia cortical posterior (ACP) é uma síndrome neurodegenerativa caracterizada por 
declínio progressivo nas habilidades visuoespaciais, visuoperceptuais, leitura e praxia. A 
neurodegeneração progressiva afetando os córtices parietal, occipital e occipitoparietal 
envolvidos com a ACP é atribuível à doença de Alzheimer na maioria dos pacientes. Entretanto, 
etiologias alternativas, incluindo demência por corpos de Lewy, degeneração corticobasal e 
doença priônica também foram identificadas, e nem todos os pacientes com ACP tem atrofia nos 
exames de imagem. Esta heterogeneidade levou a inconsistências no diagnóstico e terminologia, 
dificuldades em se comparar estudos de diferentes centros, e restringiu a generalização de 
achados em estudos clínicos e investigações de fatores que podem levar a esta variabilidade 
fenotípica. Importantes desafios persistem, incluindo a identificação de fatores associados não 
somente à vulnerabilidade seletiva das regiões corticais posteriores, mas também à idade 
precoce de surgimento da ACP. Maior conscientização da síndrome e concordância a respeito 
da correspondência entre classificações sindrômicas e etiológicas são necessárias para se 
melhorar a acurácia diagnóstica, manejo clínico e desenho de pesquisas. 
Comentário: Escolhi este artigo por ser uma revisão padrão Lancet Neurology, e também por se 
tratar de um fenótipo de transtorno cognitivo bem diferente do quadro mnéstico clássico da 
doença de Alzheimer. Esta síndrome cognitiva recentemente descrita, que congrega déficits 
visuoespaciais e visuoperceptuais, com relativa preservação de memória episódica e linguagem, 
além de atrofia em regiões occipitoparietais e posterior neurodegeneração semelhante às outras 
demências. A maioria das pessoas com esta síndrome tem doença de Alzheimer, porém sendo 
possível outros diagnósticos (como doença de Lewy), e costuma afetar pessoas em uma faixa 
etária mais jovem que a DA clássica. Não há informações práticas sobre seu tratamento, mas é 
importante que toda comunidade neurológica conheça esta apresentação clínica, para aumentar 
sua descrição e assim termos mais dados a seu respeito. 
Link: http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(11)70289-7/abstract 
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O Tap Test do LCR na hidrocefalia de pressão normal: tempo de avaliação, confiabilidade 
e influência da dor 
(“The CSF tap test in normal pressure hydrocephalus: evaluation time, reliability and the 
influence of pain”) 
Virhammar J, Cesarini KG, Laurell K 
Eur J Neurol. 2012 Feb;19(2):271-6 
Abstract: Introdução: O tap test do LCR (TT) é uma ferramenta diagnóstica usada para 
selecionar pacientes com hidrocefalia de pressão normal (HPN) idiopática para cirurgia de 
derivação. O procedimento e a avaliação do TT variam muito entre os centros. Nós objetivamos 
descrever o tempo de avaliação após o TT, avaliar a variabilidade entre medidas repetidas, a 
concordância entre observadores do teste de marcha escolhido e finalmente investigar se a dor 
[pós-punção] afeta a performance da marcha após o TT. Métodos: 40 pacientes (21 homens e 19 
mulheres) com suspeita de HPN foram submetidos ao TT. A análise de marcha padrão foi 
realizada antes e depois de 2, 4, 6, 8 e 24 horas após o TT e repetido 2 vezes em cada ocasião. 
Independentes entre si, 2 investigadores avaliaram a qualidade da marcha. Em cada avaliação, 
os pacientes graduavam sua dor lombar e cefaleia em uma escala visual analógica. Resultados: 
27 pacientes (15 homens e 12 mulheres) responderam ao TT. Melhoras na velocidade da 
marcha e no número de passos foram significativos em cada tempo de avaliação pós-TT. A 
variabilidade entre 2 medidas foi baixa (coeficiente de correlação intraclasses = 0,97), e a 
concordância entre avaliadores foi boa com κ=0.74. A dor se correlacionou negativamente com a 
melhora na velocidade da marcha (r=-0.40, p<0.05). Conclusões: Nós sugerimos que o TT pode 
ser realizado a qualquer momento após as primeiras 24 horas e deve ser repetido se o paciente 
não melhorar inicialmente. A análise da marcha parece ser confiável entre 2 avaliadores. Além 
disso, é provável que a dor pós-punção lombar afete negativamente a marcha, devendo ser 
minimizada. 
Comentário: Artigo muito útil sobre um tema controverso na literatura: como fazer o Tap Test 
(TT) para diagnóstico da HPN? Como cada serviço adota sua própria maneira, as conclusões da 
literatura são difíceis de serem generalizadas. Este trabalho: 
(1) confirma que o volume retirado deve ser de 40 a 50 ml; 
(2) o teste deve se basear no número de passos e no tempo em segundos necessários para 
percurso de 10 metros de modo confortável – considera-se positivo se houve uma redução de 
10% em ambos parâmetros (passos e tempo) e/ou de 20% em um dos parâmetros [critérios 
utilizados por este grupo escandinavo de hidrocefalia]; 
(3) o teste pode ser realizado em qualquer momento após 2 horas da punção até 24 horas; 
(4) não há diferenças significativas entre a realização entre observadores diferentes e do mesmo 
observador em momentos diferentes; 
(5) caso o primeiro teste seja negativo, orienta-se repetir o teste, pois há grande variação da 
pressão durante o dia; 
(6) a dor pós-punção lombar (incluindo cefaleia) interfere no desempenho do teste de marcha 
dos pacientes, devendo ser devidamente amenizado. 
É lógico que este estudo precisa de uma casuística maior para normalização de sua amostra e 
aumento do seu poder, mas é uma boa evidência de que podemos fazer o teste a qualquer 
momento entre 2 a 24 horas e que a dor deve ser tratada para melhorar o resultado dos testes. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21801282 
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ATUALIZAÇÕES EM NEUROLOGIA VASCULAR 
 
Migrânea e AVC: uma associação complexa com implicações clínicas 
(“Migraine and stroke: a complex association with clinical implications”) 
Kurth T, Chabriat H, Bousser MG 
Lancet Neurol. 2012 Jan;11(1):92-100 
Abstract: Migrânea e AVC são duas desordens neurovasculares comuns com relações 
complexas. Dados mostram não haver nenhuma relação firme entre AVC e migrânea sem aura – 
de longe o tipo mais comum de migrânea – mas um risco dobrado de AVC isquêmico em 
pessoas que tem migrânea com aura. A migrânea com aura é caracterizada por um baixo limiar 
cerebral para depressão cortical alastrante, o substrato biológico da aura, que por sua vez pode 
ser desencadeada por diversos fatores, incluindo doenças específicas, que por si só aumentam 
o risco de AVC isquêmico. Permanece não elucidado se o aumento do risco de AVC isquêmico 
se aplica à migrânea com aura enquanto cefaleia primária ou se é em parte consequência de 
migrânea com aura secundária a outras desordens. 
Comentário: A relação entre migrânea e AVC tem sido um dos quebra-cabeças 
cerebrovasculares mais rico de debate nas últimas décadas. Esta revisão dedica uma ampla 
discussão às relações epidemiológicas, fisiopatológicas e etiológicas entre estes dois fenômenos 
neurológicos comuns. Abaixo, listamos dez lições que podemos tirar do caminho percorrido até o 
momento na tentativa de solucionar esta relação. 
1. As relações hoje supostas entre AVC e migrânea são bidirecionais: parece que migrânea pode 
causar AVC, e condições que cursam com AVC podem cursar com crises de migrânea. 
2. Estudos retrospectivos e populacionais indicam que migrânea com aura (MA), mas não 
migrânea sem aura, dobra o risco de AVC isquêmico (AVCI), especialmente entre jovens e 
mulheres 
3. O risco de AVCI entre mulheres com MA que também fumam e usam contraceptivos orais é 
aumentado em 10 vezes o da população geral. 
4. Aparentemente, a relação entre MA e AVCi envolve o mecanismo microangiopático, com 
predomínio de infartos lacunares. 
5. O fenômeno de depressão cortical alastrante (DCA) – que evolve um breve período de 
hiperemia cortical (1-2 minutos) seguido de um período mais prolongado de oligoemia cortical (1-
2 horas) – é o responsável pela aura, e é encontrado tanto na MA e na migrânea hemiplégica 
familiar (em que a MA é primária) quanto na arteriopatia cerebral autossômica dominante com 
infartos subcorticais e leucoencefalopatia (CADASIL, em que a MA é considerada secundária). 
6. MA primária poderia causar AVCi por pelo menos 5 mecanismos: durante um fenômeno de 
DCA; ao aumentar o risco de dissecção arterial; ao associar-se à presença de forame oval 
patente, que é duas vezes mais comum entre migranosos com aura; quando se utiliza terapias 
vasoconstritoras para crise migranosa (ergotamínicos e triptanos); e por meio de um baixo limiar 
para isquemia que acompanhasse o baixo limiar para DCA. Entretanto, nenhum desses 
mecanismos parece explicar a magnitude da relação entre AVCI e MA acima citada. 
7. Como o fenômeno de DCA pode ser desencadeado por uma plêiade de insultos corticais 
(isquemia, embolia, hemorragia subaracnóide, estimulação elétrica e mecânica etc.), um sem 
número de condições encefálicas pode se apresentar com episódios de MA, tais como mal-
formações arteriovenosas, doença de Moya-Moya, doenças mitocondriais, síndrome de 
anticorpo antifosfolipídeo, lupus eritematoso sistêmico, entre outras. Porém, a apresentação de 
MA nessas condições não pode ser considerada comum, e como a prevalência de MA é 
relativamente alta, a coexistência entre estas condições e MA pode ser casual. 
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8. Por outro lado, em duas condições a presença de MA é comum e definitivamente associada: 
CADASIL é uma doença rara, em que as crises de MA acometem 40% dos pacientes e se 
iniciam na terceira ou quarta década de vida, 10 a 20 anos antes de se instalarem infartos 
subcorticiais recorrentes e declínio cognitivo progressivo; a angiopatia amiloide cerebral é uma 
doença comum, em que as crises de MA indicam fortemente a ocorrência de hemorragias 
subaracnóides ou lobares da convexidade cerebral em pacientes idosos. 
9. Do ponto de vista prático: cuidado ao diagnosticar pacientes com MA, especialmente quando 
o primeiro episódio surge após os 50 anos, quando associada a fatores de risco 
cerebrovasculares, quando as crises são atípicas, ou quando há constante unilateralidade da dor 
com contralateralidade da aura. 
10. Do ponto de vista prático: com base nas evidência atuais, um paciente com MA que sofre 
AVCi não deve ter seu AVCi simplesmente atribuído à MA, mas deve ser adequadamente 
investigado para etiologias consagradas para o evento; em caso de ausência de qualquer 
etiologia determinada, somente então se poderia afirmar: este paciente possui um AVCi de 
etiologia indeterminada, e é possível que a presença de MA possa ter aumentado a chance 
deste paciente sofrer este AVCi. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22172624 
 
 
Trombólise intravenosa precedente facilita recanalização mecânica endovascular em 
oclusões arteriais intracranianas de grandes vasos 
(“Preceding intravenous thrombolysis facilitates endovascular mechanical recanalization 
in large intracranial artery occlusion”) 
Pfefferkorn T, Holtmannspötter M, Patzig M, Brückmann H, Ottomeyer C, Opherk C, 
Dichgans M, Fesl G 
Int J Stroke. 2012 Jan;7(1):14-8 
Abstract: Introdução e Objetivos: Oclusões de grandes artérias intracranianas são relativamente 
resistentes à trombólise intravenosa. Portanto, abordagens multimodais, combinando trombólise 
intravenosa com recanalização mecânica endovascular estão sendo utilizadas cada vez mais. 
Neste contexto, a trombólise intravenosa pode facilitar a trombectomia mecânica subsequente. 
Para testar esta hipótese, nós analisamos a influência da trombólise intravenosa sobre o tempo 
total de intervenção na recanalização mecânica endovascular subsequente. Métodos: Nesta 
análise retrospectiva monocêntrica, nós comparamos o tempo total de intervenção com e sem 
trombólise intravenosa em pacientes tratados com recanalização mecânica entre 01/2003 e 
06/2010. O tempo de total de intervenção foi definido como o intervalo entre o início da 
manipulação endovascular do trombo e a recanalização bem-sucedida. Resultados: Nós 
identificamos 65 pacientes elegíveis, 35 dos quais foram tratados com trombólise intravenosa 
antes da terapia mecânica. Recanalização foi obtida em 26 pacientes com (74%) e 23 pacientes 
sem trombólise intravenosa prévia (77%). No caso de recanalização bem-sucedida, o tempo total 
de intervenção foi significativamente menor em pacientes com trombólise intravenosa 
precedente (24,8+/-22,8 vs. 44,2+/-40,5 minutos; P<0.05). Esta diferença permaneceu 
significativa após restringir-se a análise a pacientes tratados com dispositivo Penumbra Stroke 
System (n=32). Após três meses, pacientes com trombólise intravenosa precedente tiveram mais 
chance de encontrarem-se funcionalmente independente (escala de Rankin modificada <2) do 
que aqueles sem este tratamento (p<0,05). Conclusões: Nossos achados sugerem que 
trombólise intravenosa precedente pode reduzir o tempo de intervenção em pacientes tratados 
com recanalização mecânica endovascular. Entretanto, devido ao desenho retrospectivo do 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22172624
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pfefferkorn%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pfefferkorn%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Holtmannsp%C3%B6tter%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Holtmannsp%C3%B6tter%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Patzig%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Patzig%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Br%C3%BCckmann%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Br%C3%BCckmann%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ottomeyer%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ottomeyer%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Opherk%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Opherk%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dichgans%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dichgans%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fesl%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22010996


nosso estudo, estes achados devem ser interpretados com cuidado e necessitam de 
confirmação em uma população maior. 
Comentário: Pacientes com AVC isquêmico devido a oclusões proximais apresentam um 
problema terapêutico: muito embora a única terapia com alto nível de evidência científica seja a 
trombólise intravenosa, sabemos que as chances de recanalização por esta modalidade são 
pequenas; por outro lado, se as chances de recanalização são maiores com terapias 
endovasculares, ainda não dispomos de evidência científica robusta de benefício clínico. Como 
tratar estes pacientes? Este trabalho monocêntrico, retrospectivo, explora uma das perguntas 
que tangem este problema terapêutico, ie., se o uso de trombólise intravenosa facilita um 
procedimento subsequente de recanalização endovascular mecânico. A resposta encontrada foi 
de que a trombólise intravenosa diminui pela metade o tempo necessário para obter 
recanalização endovascular mecânica bem-sucedida. Além disso, os pacientes que receberam 
trombólise intravenosa tiveram melhor prognóstico funcional que aqueles que não receberam. 
Apesar das limitações impostas pela pequena amostra e pelo desenho retrospectivo, os 
resultados deste estudo reafirmam que, no caso de pacientes com AVC isquêmico agudo, a 
presença de uma oclusão proximal não deve se refletir numa indicação automática de terapia 
endovascular em detrimento da trombólise intravenosa. Uma resposta definitiva a essa problema 
terapêutico deve ser obtida quando forem publicados os resultados do ensaio Interventional 
Management of Stroke III (IMS-III). 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22010996 
 
 
Dabigatrana associada a maior risco de eventos coronarianos agudos 
(“Dabigatran Association With Higher Risk of Acute Coronary Events”) 
Uchino K, Hernandez AV 
Arch Intern Med. 2012 Jan 9 
Abstract: Introdução: O ensaio original RE-LY (Randomized Evaluation of Long-term 
Anticoagulant Therapy) sugeriu um pequeno aumento do risco de infarto miocárdico (IM) com o 
uso de etexilato de dabigatrana vs. varfarina em pacientes com fibrilação atrial. Nós avaliamos 
sistematicamente o risco de IM ou síndrome coronariana aguda (SCA) com o uso da 
dabigatrana. Métodos: Foram pesquisados PubMed, Scopus e Web of Science em busca de 
ensaios controlados randomizados de dabigatrana que reportassem IM ou SCA como desfechos 
secundários. O teste de Mantel-Haenszel (M-H) foi usado para avaliar o efeito da dabigatrana 
sobre MI e SCA. Os resultados foram expressos como razões de chance (OR) e seus intervalos 
de confiança (IC) de 95%. Resultados: Sete ensaios foram selecionados (N=30.514), incluindo 2 
estudos de profilaxia para AVC na fibrilação atrial, 1 para tromboembolia venosa aguda, 1 para 
SCA, e 3 para profilaxia de curto prazo para trombose venosa profunda. Os braços controle 
incluíram varfarina, heparina, ou placebo. Dabigatrana esteve associada com um risco maior de 
IM ou SCA do que aquele visto com os agentes dos grupos controle (dabigatrana, 237 de 20.000 
[1,19%] vs controle, 83 de 10.514 [0,79%]; OR[M-H], 1,33; IC 95%, 1,03-1,71; P=0,03). O risco 
de IM ou SCA foi similar quando utilizados os resultados revisados do ensaio RE-LY (OR[M-H], 
1,27; IC 95%, 1,00-1,61; P=0,05) e após a exclusão de ensaios de curto prazo (OR[M-H], 1,33; 
IC 95%, 1,03-1,72;P=0,03). Os riscos não foram heterogêneos para todas as análises (I2=0%; 
P>ou=0,30) e foram consistentes ao utilizarem-se diferentes métodos e medidas de associação. 
Conclusões: Dabigatrana está associada com risco aumentado de IM ou SCA em um amplo 
espectro de pacientes quando testada contra diferentes controles. Clínicos devem considerar o 
potencial destes efeitos cardiovasculares sérios com o uso da dabigatrana 
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Comentário: Os resultados positivos do ensaio RE-LY na prevenção de AVC isquêmico em 
pacientes com fibrilação atrial foram recebidos com grande entusiasmo, tendo em vista as 
dificuldades e riscos associados ao uso prolongado da varfarina. A dabigatrana recebeu 
aprovação para uso pelas agência reguladoras, e já está disponível para uso no mercado. Este 
estudo traz resultados preocupantes, que tinham sido vislumbrados já no ensaio RE-LY, com um 
aumento significativo do risco de eventos cardiovasculares isquêmicos agudos. Embora o 
aumento relativo de 33% tenha sido significativo, este refletiu um aumento absoluto de apenas 
0,27% de eventos. Os resultados podem ter explicação em algumas hipóteses. Primeiro, os 
ensaios incluídos tinham como terapia controle o uso de heparina e varfarina, que têm um efeito 
protetor conhecido contra eventos coronarianos agudos; é possível que o maior número de 
casos de IM ou SCA com o uso da dabigatrana não resulte de um aumento dos casos, mas 
reflita o fato de que esta nova droga, apesar de seus efeitos antitrombóticos, não confira 
proteção contra eventos coronarianos quando comparada a outros agentes antitrombóticos. Uma 
segunda hipótese, mais preocupante, é de que, por algum mecanismo farmacológico ainda 
desconhecido, a dabigatrana de fato possa aumentar as chances de eventos coronarianos. 
Recentemente, alguns efeitos adversos não esperados tiveram um efeito proibitivo de uso de 
algumas drogas, como foi o caso de hepatotoxicidade da ximelagatrana ou de insuficiência 
cardíaca congestiva com a rosiglitazona. O uso da dabigatrana é benéfico para pacientes com 
fibrilação atrial para prevenção de AVC, entretanto, seu uso deve ser ponderado contra os riscos 
de eventos coronarianos agudos de acordo com o perfil clínico do paciente. Novos estudos serão 
aguardados para dar seguimento a essa análise do risco do uso deste novo anticoagulante oral. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22231617 
 
 

ATUALIZAÇÕES EM NEUROIMUNOLOGIA 
 
Intrathecal effects of daclizumab treatment of multiple sclerosis 
(“Efeitos intratecais do tratamento com Daclizumab em pacientes com Esclerose 
Múltipla”) 
Bielekova B, Richert N, Herman ML, Ohayon J, Waldmann TA, McFarland H, Martin R, 
Blevins G. 
Neurology. 2011 Nov 22;77(21):1877-86 
Abstract: Objetivos: Previamente reportamos que o daclizumab, um anticorpo monoclonal 
humanizado contra CD25, reduz o número de lesões captantes de contraste (LCC) em pacientes 
com Esclerose Múltipla (EM) que não eram respondedores ao tratamento com interferon. Essa 
resposta ao Daclizumab se correlaciona com a expansão de células NK CD56. Esses dados têm 
sido reproduzidos em um ‘trial’ multicêntrico controlado com placebo (estudo CHOICE). O atual 
trabalho investiga se a monoterapia com Daclizumab reduz LCC em pacientes com EM 
recorrente-remitente (EMRR) virgens de tratamento, assim como analisa os efeitos intratecais no 
sistema imune. Métodos: Dezesseis pacientes com EMRR com alto nível de atividade 
inflamatória foram aceitos em um estudo ‘open-label’, fase II, que comparou os pacientes pré- e 
pós tratamento. Daclizumab foi usado como monoterapia por 54 semanas. Os pacientes foram 
seguidos por esse período com exames clínicos e de imagem seriados, além de pesquisa de 
marcadores biológicos no sangue e líquor. Resultados: O estudo atingiu os propósitos pré-
definidos. Houve uma redução de 87,7% nas LCC no encéfalo (propósito primário) e melhoras 
nas escalas Multiple Sclerosis Functional Composite (propósito secundário), Scripps Neurologic 
Rating Scale, and Expanded Disability Status Scale (propósito terciário). Houve uma expansão 
no número de células NKCD56 no sangue periférico, assim como no líquor, com um declínio nas 
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razões células T/células NK e células B/células NK e IL-12p40 no líquor. Surpreendentemente, 
CD25 Tac foi igualmente bloqueado nas células imunes, no liquor e no sangue periférico. 
Conclusões: A monoterapia com Daclizumab inibe a formação de placas de EM em pacientes 
com EMRR e células NK imunorregulatórias talvez suprimam diretamente a ativação de uma 
reposta imune patogênica no sistema nervoso central. Classificação de evidência: O estudo 
provê evidência classe III que a monoterapia com Daclizumab reduz o número de LCC em 
pacientes com EMRR virgens de tratamento no decorrer de um tratamento de 54 semanas.  
Comentário: O ‘background’ desse trabalho foi outro trabalho que mostra que o Daclizumab 
diminui o número de LCC em pacientes com EM não respondedores, ou respondedores 
subótimos, a interferons e que essa resposta está relacionada a células NK CD56. O que o atual 
trabalho questiona é se o Daclizumab diminui o número de LCC em pacientes com EMRR 
virgens de tratamento. Essa pergunta é importante uma vez que o tratamento com interferon 
também aumenta a população de células NK, que por sua vez podem atuar sobre as células 
autoimunes ativadas. A população desse trabalho foram 16 pacientes adultos com diagnóstico 
de EMRR com alta taxa de atividade inflamatória e EDSS 1-5,5 com ao menos 0,5 LCC/ mês. A 
comparação da efetividade do tratamento foi pré X pós tratamento. A terapia com Daclizumab foi 
endovenosa 1mg/kg na semana 0, após 2 semanas e depois 1 vez por mês. É importante frisar 
que 2 pacientes não conseguiram completar as 54 semanas propostas. Um paciente apresentou, 
durante a terapia com Daclizumab, reumatismo palindrômico respondedor a retirada da droga. O 
segundo paciente a atividade da doença não cedeu e ele foi retirado do estudo para seguir outra 
terapia mais agressivo e não foi seguido! Em relação a efeitos colaterais e adversos, o trabalho 
relata, além do caso de reumatismo palindrômico, aumento no número de infecções 
(principalmente urinárias e respiratória), dermatografia, psoríase seborreica e dor de cabeça. 
Além de sugerir que o modo de atuação do Daclizumab através de células NK, o trabalho 
também sugere que uma vez que a expansão dessa população de células pode ser analisada no 
sangue periférico, a contagem de células NK no sangue periférico poderia ser usada como uma 
marcador da efetividade do tratamento. Não foi encontrado efeito na contagem de leucócitos no 
líquor, ou na quantificação das IL6 ou IL8 ou CXCR3 ou CCR5, ou nas razões CD4/CD8, células 
T/ células B. Pode-se dizer, então, que o Daclizumab é uma possível imunoterapia cujo modo de 
atuação se dá em grande parte através da expansão de células NK. Apesar do resultado 
promissor, antes de colocarmos em prática essa terapia, devemos nos lembrar que esse foi um 
estudo fase II, em um pequeno número de pacientes – inclusive um dos pacientes não 
respondedor ao Daclizumab foi retirado do estudo e não seguido -, e que o estudo é controlado 
com placebo, não comparando o tratamento do Daclizumab aos atuais e já aprovados 
medicamentos para o tratamento da EM.  
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22076546 
 
 
Vitamina D no Sistema Nervoso Central saudável e com inflamação: acesso e função 
(“Vitamin D in the healthy and inflamed central nervous system: Access and function”) 
Smolders J, Moen SM, Damoiseaux J, Huitinga I, Holmøy T 
J Neurol Sci. 2011 Dec 15;311(1-2):37-43 
Abstract: Exposição a altas doses de vitamina D pode ter efeito protetor em relação ao 
desenvolvimento e progressão da Esclerose Múltipla (EM), possivelmente através das 
propriedades imunomoduladoras do metabólito biologicamente ativo 1,25-dihidroxi Vitamina D. 
Até o momento, a maioria dos estudos sobre os possíveis mecanismos da vitamina D na EM 
focaram na modulação do sistema imune fora dos sistema nervoso central (SNC) No entanto, a 
vitamina D pode ter efeito na patofisiologia da EM dentro do SNC. Nessa revisão, a presença e 
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as funções da vitamina D no SNC saudável e no com inflamação são exploradas. É discutido 
que a Vitamina D, a proteína transportadora de Vitamina D, o receptor de Vitamina D (VDR) e as 
enzimas necessárias (CYP27B1) para o metabolismo da Vitamina D estão presentes no SNC. 
Tanto o VDR como CYP27B1 são expressos em várias células, incluindo neurônios, glia e 
linfócitos invasores. Alguns estudos vem pesquisando um possível papel modulador da Vitamina 
D na patofisiologia da EM, incluindo inflamação, desmielinização, dano axonal e remielinização. 
É concluído que a Vitamina D tem importância local no SNC inflamado e é provável que tenha 
um papel na EM. Estudos futuros devem caracterizar melhor o impacto na Vitamina D na EM.  
Comentário: Atualmente muito se tem falado no papel da vitamina D na EM. Essa revisão tenta 
mostrar o racional por trás desta discussão. A vitamina D tem um papel modulador no sistema 
imune, mas é a sua deficiência uma causa da EM? É um fator modulador? Ou só um marcador 
de inflamação? A vitamina D atua nas células T do sangue periférico, inclusive Tregs. A favor da 
importância da vitamina D na EM estudos mostram que a sua administração previne a 
Encefalomielite Autoimune Experimental (mostrando o impacto de sua modulação, e não 
necessariamente especificidade na patofisiologia da doença em si, uma vez que teria que ser 
estudado a Vitamina D em outros modelos de doenças inflamatórias), que há regulação in vitro 
do haplótipo DRB1*15 (associado a maior risco de EM), além de uma relação entre níveis altos 
de Vitamina D e menor número de surtos em pacientes com EM remitente–recorrente, associado 
a um rápido declínio cognitivo naqueles pacientes com níveis baixos dessa vitamina. Dados 
mostrando que a Vitamina D é um marcador de inflamação são discutidos nesse trabalho como o 
de que níveis intratecais elevados da proteína transportadora de vitamina D foram encontrados 
na EM , assim como na herniação de disco, Síndrome de Guillain-Barre, doença de Parkinson e 
na doença de Alzheimer ou que estimulação de micróglia de ratos através de lipopolissacarídeos 
ou interferon – gama aumenta a síntese de 1,25(OH)2D. Portanto, mais estudos são necessários 
para sabermos a relevância clínica da Vitamina D, tanto na EM recorrente-remitente como na 
primariamente progressiva. É ela um importante modulador nos pacientes, ou só naqueles com 
deficiência? Sua suplementação é válida em todos os tipos de EM? Nos pacientes em 
tratamento com imunomoduladores, ela é uma terapia adjuvante? Creio que todas essas 
perguntas necessitam ser respondidas antes da sua prescrição, uma vez que não podemos 
esquecer que a vitamina D também tem efeito no metabolismo do cálcio… 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21862439 
 
 

ATUALIZAÇÕES EM NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 
 
Complicações relacionadas à idade após o tratamento endovascular de aneurismas 
cerebrais não-rotos 
(“Age-Related Complications Following Endovascular Treatment of Unruptured 
Intracranial Aneurysms“) 
Khosla A, Brinjikji W, Cloft H, Lanzino G, Kallmes D 
AJNR Am J Neuroradiol. 2012 Jan 12 
Abstract: Introdução/Objetivos: Os motivos que nos levaram a fazer este artigo foi o desejo de 
ver se os pacientes idosos saiam tão bem quanto os não idosos após o tratamento endovascular 
dos aneurismas cerebrais. Fazendo esta pesquisa, poderíamos estratificar melhor qual o 
tratamento mais adequado para cada paciente com aneurisma. O objetivo deste estudo foi 
determinar se a incidência de complicações dos procedimentos foi maior entre os idosos, 
definidos como pacientes acima de 65 anos de idade, comparados aos pacientes não idosos 
submetidos ao tratamento endovascular eletivo para os aneurismas cerebrais. Materiais e 
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métodos: Uma revisão retrospectiva foi realizada em pacientes submetidos ao tratamento 
endovascular eletivo para aneurisma cerebral entre 2000 e 2010 em uma única instituição. 
“Complicações menores’’ foram definidas como aquelas que resultaram em mínima ou nenhuma 
perda funcional que se resolveu antes da alta. ‘”Complicações maiores’’ foram complicações que 
resultaram em perda funcional ou que necessitaram de terapia invasiva subsequente. 
Complicações maiores foram adicionalmente estratificadas entre aquelas com ou sem déficit 
neurológico, definido como um mRS score >3. Testes T e χ(2) foram utilizados para comparar os 
grupos. Resultados: Trezentos e cinquenta e cinco pacientes foram submetidos a 394 
procedimentos endovasculares para tratar 75 recorrências de aneurismas e 319 aneurismas sem 
tratamento. Cento e oito (30%) eram idosos. Não houve diferença significativa da taxa de 
complicações entre os idosos comparada aos não idosos (33% versus 26%, respectivamente; P 
= 0,18). As complicações maiores foram significativamente mais prevalentes entre os idosos que 
entre os não idosos (17% versus 7.4%, respectivamente, P = 0,004). As complicações maiores 
com déficit neurológico foram também significativamente mais prevalentes entre os idosos que 
entre os não idosos (8,2% versus 1,8%, respectivamente, P = 0,004). Conclusões: As 
complicações funcionais maiores foram marcadamente mais comuns entre a população idosa 
comparada à não idosa. 
Comentário: Os autores não encontraram diferenças significativas entre as taxas de 
complicações gerais entre os grupos, mas uma maior prevalência de complicações maiores 
entre os pacientes acima de 65 anos, principalmente no que concerne a ocorrência de déficit 
neurológico com perda funcional. A taxa de mortalidade observada entre os idosos tratados foi 
de 0,5%. Os autores discutem os resultados do estudo e visando explicar os resultados 
encontrados são levantadas as hipóteses de que a população idosa apresenta menor reserva 
cerebrovascular, maior ocorrência de tortuosidades vasculares, de ateromatose de arco aórtico e 
de ateromatose intracraniana, fatores que elevariam o risco de complicações embólicas nesta 
população. Os autores apontam 3 limitações ao estudo: o desenho retrospectivo, o cut-off de 65 
anos de idade (que foi utilizado visando comparar o grupo aos dos grandes trials prévios) e o 
fato de que a população idosa deste estudo apresentou um tamanho aneurismático médio 
superior ao da população não idosa. Concluindo, os resultados apontam um maior risco entre os 
idosos submetidos ao tratamento endovascular eletivo para os aneurismas cerebrais, o que nos 
ajuda na tomada de decisão quanto a indicação deste tratamento para certos pacientes. 
Entretanto, pelas limitações do estudo estes resultados não podem ser considerados definitivos. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22241386 
 
 
Fístulas arteriovenosas durais intracranianas: classificação, achados de imagem e 
tratamento 
(“Intracranial Dural Arteriovenous Fistulas: Classification, Imaging Findings and 
Treatment“) 
Gandhi D, Chen J, Pearl M, Huang J, Gemmete JJ, Kathuria S 
AJNR Am J Neuroradiol. 2012 Jan 12 
Abstract: FAVD’s intracranianas são shunts durais patológicos e correspondem por 10-15% de 
todas as malformações arteriovenosas intracranianas. Estas malformações têm seu suprimento 
arterial primariamente originado de vasos meníngeos, e sua drenagem venosa ocorre tanto para 
os seios venosos durais como para veias corticais. FAVDs são associadas a trombose de seios 
venosos, hipertensão venosa, craniotomia prévia, e trauma, embora muitas lesões sejam 
idiopáticas. O diagnostico é dependente de um alto grau de suspeição clínica e de exames de 
imagem de alta resolução. Técnicas de imagem utilizando CT e MR ajudam no diagnostico, mas 
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a angiografia convencional continua sendo o método mais acurado para a completa 
caracterização e classificação das FAVDs. O padrão da drenagem venosa observada nas 
imagens vasculares dinâmicas determinam o tipo de FAVD e correlacionam com a gravidade dos 
sintomas e com risco de hemorragia. 
Comentários: Esta é uma ótima oportunidade para revisar sobre as fistulas durais, uma 
patologia relativamente rara que é muito pouco conhecida pelos neurologistas. É importante que 
a possibilidade deste diagnóstico esteja viva no raciocínio pragmático do especialista uma vez 
que esta patologia pode se apresentar de maneiras diversas, associada a achados de 
neuroimagem sutis ou até mesmo ausentes. Um artigo claro, conciso, que foi publicado por uma 
das principais revistas de neurorradiologia da atualidade. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22241393 
 
 

ATUALIZAÇÕES EM DISTÚRBIOS DE MOVIMENTO 
 
Tremor de cabeça na posição supina: uma comparação clinica de pacientes com tremor 
essencial e torcicolo espasmódico 
(“Supine head tremor: a clinical comparison of essential tremor and spasmodic torticollis 
patients”) 
Agnew A, Frucht SJ, Louis ED 
J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2012 Feb;83(2):179-81 
Abstract: Introdução: Tremor essencial (TE) está entre as mais erroneamente diagnosticadas 
doenças neurológicas, e o diagnóstico excessivo é especialmente comum. Até 30 a 50% dos 
supostos casos de TE têm outros diagnósticos, com predomínio da distonia entre estes. 
Portanto, o reconhecimento de diferenças na fenomenologia do tremor tem um valor diagnóstico 
potencial para os médicos praticantes. Há um consenso prático de que o tremor de cabeça em 
TE é postural ao invés de repouso, uma característica que poderia auxiliar no diagnóstico, 
mesmo que ainda não haja dados publicados. Métodos: Neste estudo transversal, pacientes com 
TE e torcicolo espasmódico (ST), (3:1 correspondência), que tinham tremor de cabeça, enquanto 
sentados, foram comparadas as prevalências na posição supina (de repouso). Resultados: 
Houve 60 casos TE e 19 casos com ST com tremor de cabeça enquanto sentados. Quando 
deitados, tremor de cabeça persistiu em apenas 5 / 60 (8,3%) TE contra 13/19 (68,4%) casos ST 
(p <0,001), indicando que o tremor de cabeça no TE é mais provável para resolver na posição 
supina do que o tremor de cabeça de ST. Tremor de cabeça deitado, quando decorrente de TE, 
não parecia preferencialmente ocorrem em pacientes com doença mais grave (p> 0,05). 
Conclusão: Estes resultados indicam que há alguma validade para o consenso prático de que o 
tremor de cabeça no TE é um tremor postural que se dissipa quando o paciente encontra-se 
deitado, por outro lado, no ST, o tremor de cabeça com mais frequência persiste, quando 
deitado. Em um contexto clínico, estes resultados têm potenciais implicações no diagnostico de 
tremor de cabeça duvidoso. Os médicos devem considerar pedir a seus pacientes se deitarem 
para avaliar se o tremor de cabeça se resolve. 
Comentário: Artigo muito interessante visto sua simplicidade no seu desenho e realização com 
um grande potencial na utilização de seus dados na prática clínica. Realmente ele considera que 
o tremor de cabeça em repouso, ou melhor, na posição supina, relaxado, por 2 minutos, pode 
auxiliar no diagnóstico de pacientes com tremor de cabeça de etiologia duvidosa. Porém, 
gostaria que fosse um pouco mais elucidado sobre os truques sensoriais, ou gestos 
antagonistas, visto que ele enfatiza como possível característica diagnóstica de torcicolo 
espasmódico, porém o recostar da cabeça pode atuar como truque sensorial para alguns casos, 
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reduzindo ou cessando seu tremor e por fim gerando algum viés na prova diagnóstica. Enfim, 
uma boa anamnese e um bom exame físico agregado destas orientações pode realmente tirar a 
dúvida, esclarecer sua conduta e propiciar melhor tratamento do paciente.  
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22056962 
 
 
Alucinações visuais no diagnóstico diferencial de parkinsonismo 
(“Visual hallucinations in the differential diagnosis of parkinsonism”) 
Bertram K, Williams DR 
J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2012 Jan 6 
Abstract: Alucinações visuais (VH) ocorrem comumente na doença de Parkinson (PD) e 
demência com corpos de Lewy (DCL), mas são relatadas com muito menos frequência em 
outras causas neurodegenerativas de parkinsonismo, como a paralisia supranuclear progressiva, 
atrofia de múltiplos sistemas e síndrome de degeneração corticobasal. Este sinal clínico pode ser 
útil quando se considera o diagnóstico diferencial de pacientes com parkinsonismo. A 
observação de que VH podem ser específicas para a patologia do corpo de Lewy provavelmente 
reflete uma maior vulnerabilidade dos sistemas visuais à neurodegeneração da PD e DLB em 
comparação com outras doenças. Diferenças topográficas na patologia são, provavelmente, os 
principais fatores na produção de VH em doenças com corpos de Lewy, ao invés de alterações 
neurofisiológicas que são específicas ao acúmulo de proteína alfa-sinucleína. VH se 
correlacionam com patologia no sistema límbico e mais especificamente a amígdala, que é 
frequentemente afetada na DP e DLB, mas relativamente preservados em outras formas de 
parkinsonismo, muitas vezes diagnosticados como DP. Nesta revisão, as frequências publicadas 
de VH nestas diferentes condições são comparadas para colocar em questão como a VH pode 
servir como uma pista clínica para uma patologia de corpos de Lewy subjacente. 
Comentário: Importante para compreender a correlação clinicofisiopatológica de causas 
neurodegenerativas que cursam com parkinsonismo e alucinações visuais. A ideia de que as 
alucinações visuais se correlacionam melhor com PD e DCL se deve ao fato de que estas alfa-
sinucleinopatias possuem maior predisposição para acometimento do sistema límbico e 
particularmente a amígdala, regiões ligadas diretamente aos sintomas visuais; e não pensar que 
o acúmulo per se de alfa-sinucleina é o mecanismo das alucinações visuais. Sendo assim, como 
muitas vezes a clínica das diversas etiologias de parkinsonismo ficam sobrepostas em sua fase 
inicial, vale ressaltar que a alucinação visual entraria como mais um bom dado para auxiliar na 
definição diagnóstica. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22228724 
 
 
Síndromes da neurodegeneração com acúmulo cerebral de ferro (NBIA): uma atualização 
na apresentação clínica, fundamentos histológicos e genéticos e considerações de 
tratamento 
(“Syndromes of neurodegeneration with brain iron accumulation (NBIA): An update on 
clinical presentations, histological and genetic underpinnings, and treatment 
considerations”) 
Schneider SA, Hardy J, Bhatia KP 
Mov Disord. 2012 Jan;27(1):42-53 
Abstract: Nos últimos anos, a compreensão do síndromes de neurodegeneração com acúmulo 
de ferro cerebral (NBIA) tem crescido consideravelmente. Além das principais síndromes de 
neurodegeneração associada pantotenato kinase (PKAN, NBIA1) e neurodegeneração 
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associada a PLA2G6 (Plan, NBIA2), várias outras causas genéticas têm sido identificadas. O 
espectro clínico já reconhecido ampliou, apresentações relacionadas à faixa etária foram 
reconhecidas, e estamos nos tornando conscientes da sobreposição entre as desordens de 
NBIA diferentes, bem como com outras doenças. Autópsia de casos geneticamente confirmados 
tem demonstrado corpos de Lewy e/ou emaranhados em alguns subtipos, fazendo a ligação 
entre distúrbios neurodegenerativos mais comuns, como a doença de Parkinson. Genes NBIA 
mapeiam vias correlacionadas, e seu entendimento é importante uma vez que nos movemos em 
direção a terapias mecanicistas. Nosso objetivo nesta revisão é fornecer uma visão geral, de não 
apenas dos desenvolvimentos históricos, aspectos clínicos, de investigação resultados, e 
resultados terapêuticos, mas também das bases genéticas e moleculares das síndromes NBIA. 
Comentário: Ótima referência para pesquisa de casos incomuns de distonia-parkinsonismo no 
nosso dia-a-dia. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22031173 
 
 
Abordagem farmacológica para o tratamento da doença de Huntington 
(“Pharmacologic approaches to the treatment of Huntington’s disease”) 
Venuto CS, McGarry A, Ma Q, Kieburtz K 
Mov Disord. 2012 Jan;27(1):31-41 
Abstract: A doença de Huntington (HD) é uma doença neurodegenerativa progressiva, herdada, 
caracterizada por coreia, distúrbios cognitivo e comportamental. Apesar dos avanços no 
diagnóstico e melhor compreensão da HD, o tratamento continua sendo difícil devido a sintomas 
desafiadores e uma escassez de intervenções terapêuticas aprovadas. Estratégias não 
farmacológicas e farmacológicas têm sido avaliadas, sendo que destas, mais de 80 agentes de 
várias classes têm sido investigados em ensaios clínicos ou já examinados em relatos de casos. 
O tratamento sintomático, entretanto, é de modo geral, confinado à exposição a agentes 
antidopaminérgicos para disfunção motora e antidepressivos para transtornos de humor, 
enquanto que o tratamento para disfunção cognitiva permanece carencial. Vários mecanismos 
diferentes têm sido alvos de ensaios clínicos para modificar os sintomas e progressão da 
doença. Este artigo analisa alguns dos tratamentos farmacológicos mais comuns utilizados para 
HD, discute dados sobre os agentes de qualidade inferior que foram testados, e inquéritos de 
tratamentos sob investigação. 
Comentário: Leitores interessados em um pente fino rápido nos ensaios, e respectivamente 
medicamentos com evidências definidas e em investigação com doença de Huntington, devem 
ler este artigo. Muito bom. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21997232 
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