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ATUALIZAÇÕES EM NEUROLOGIA COGNITIVA 
 
Otimizando o Escore Isquêmico de Hachinski 
(“Optimizing the Hachinski Ischemic Scale”) 
Hachinski V, Oveisgharan S, Romney AK, Shankle WR 
Arch Neurol. 2012 Feb;69(2):169-75 
Abstract: Fatores etiológicos vasculares continuam a ser o componente evitável mais 
significativo de distúrbios cognitivos em idosos. O Hachinski Ischemic Score (HIS) é o 
questionário mais comumente utilizado para o diagnóstico de demência vascular. O objetivo foi 
consolidar e validar a HIS. O Estudo Canadense da Saúde e Envelhecimento foi utilizado para 
este estudo. Foi um estudo de coorte realizado em 3 etapas em 1991, 1996-1997 e 2001-2002. 
A HIS contendo 13 itens foi submetida à análise de correspondência para identificar, ao mesmo 
tempo, a sua escala ótima de pontuação dos itens e um conjunto mínimo de itens enquanto 
maximizando a variância explicável. Para esta análise, foram utilizados 2968 de 3054 pacientes 
bem caraterizados e diagnosticados com dados completos da HIS (86 casos tiveram 1 item não 
preenchido) do Canadian Study for Health and Aging fases 2 (1996-1997; n = 2431) e 3 (2001-
2002; n = 623). Duas versões otimizadas foram identificadas capazes, tanto quanto ou até mais, 
de classificar os pacientes com demência vascular vs aqueles com demência não-vascular. 
Assumindo que o instrumento HIS mede apenas uma única dimensão, a análise de 
correspondência identificou os 7 itens mais discriminativos. Pontuação binária (0, 1) desses itens 
conduziu a um modelo de 7 itens HIS capaz de classificar tão bem quanto o modelo original de 
13 itens. Com a fusão de itens muito semelhantes e aplicando a análise de correspondência, um 
modelo de 5 itens de HIS (composto) foi criado que mede 2 dimensões significativas de 
informação e classificando demência vascular vs não-vascular tão bem quanto ou até melhor 
que o instrumento original. Cada versão tem desenvolvido vantagens e desvantagens 
específicas em termos de simplicidade, pontuação, generalização e precisão. Dependendo da 
configuração específica, duas versões reduzidas constituídas de 5 itens compostos ou 7 itens 
únicos são capazes de classificar tão bem ou até melhor do que o seu instrumento original. 
Comentário: Este artigo é interessante, pois pode mostrar como o trabalho estatístico pode 
auxiliar no aprimoramento nas escalas utilizadas na prática clínica. Neste caso, como a 
bioestatística pode auxiliar a simplificar o escore de Hachinski e torna-la mais pragmática para a 
prática no dia-a-dia de consultório. Cabe agora mais dados que corroborem a acurácia e 
confiabilidade destas versões reduzidas. Mas que é tentador é… 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21987392 
 
 
Progresso na Doença de Alzheimer 
(“Progress in Alzheimer’s disease”) 
Galimberti D, Scarpini E 
J Neurol. 2012 Feb;259(2):201-11 
Abstract: Depois de mais de um século do primeiro relato de Alois Alzheimer e Gaetano 
Perusini, o progresso tem sido feito na compreensão dos passos patogênicos da doença de 
Alzheimer (AD), bem como no seu diagnóstico precoce. Esta revisão discute recentes 
descobertas que levaram à formulação de critérios inovadores para o diagnóstico da doença 
mesmo em uma fase pré-clínica, por meio de marcadores biológicos. Além disso, as opções de 
tratamento serão discutidas, com ênfase em novos compostos modificadores de doença e 
futuros delineamentos experimentais adequados para se testar essas drogas numa fase inicial 
da doença. 
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Comentário: Artigo abrange de forma sucinta a fisiopatogenia postulada da doença de 
Alzheimer e introduz ao leitor a discussão dos biomarcadores de doença e possíveis tratamentos 
futuros. Leitura indicada para reciclar conhecimentos básicos da respectiva entidade. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21706152 

 
 

ATUALIZAÇÕES EM NEUROLOGIA VASCULAR 
 
Causas cardiovasculares e neurológicas de morte súbita após o acidente vascular 
cerebral isquêmico 
(“Cardiovascular and neurological causes of sudden death after ischaemic stroke”) 
Sörös P, Hachinski V 
Lancet Neurol. 2012 Feb;11(2):179-88 
Abstract: Morte súbita é uma consequência importante mas amplamente sub-reconhecida do 
AVC. O AVC agudo pode cursar com distúrbio do controle autonômico central, e resultar em 
injúria miocárdica, anormalidades eletrocardiográficas, arritmias cardíacas, e finalmente, em 
morte súbita. Evidências experimentais e clínicas sugerem que este desequilíbrio autonômico é 
mais frequente após infartos que envolvem o córtex insular, uma região crucial para o controle 
das funções autonômicas simpáticas e parassimpática. Comorbidades cardiovasculares 
aumentam o risco de morbidade e mortalidade após o AVC. Assim, muitas mortes súbitas e 
eventos cardíacos sérios não-fatais são provavelmente consequência da interação de causas 
cardíacas e neurológicas. O exato mecanismo que leva à morte súbita permanece 
desconhecido. Mais pesquisa é necessária para investigar as consequências autonômicas do 
AVC agudo e para identificar pacientes sob alto risco de morte súbita. 
Comentário: Apesar de ser evento amplamente estudado na cardiologia, a morte súbita ainda 
não foi objeto suficientemente explorado na neurologia. Por outro lado, como esta revisão chama 
à atenção, trata-se de um evento comum entre pacientes com AVC recente. Podemos selecionar 
10 lições centrais deste artigo de revisão: 
1. A definição operacional de morte súbita, amplamente utilizada na cardiologia, é daquela que 
ocorre dentro de uma hora de início dos sintomas – quando a morte é presenciada -, ou em até 
24 horas da última vez em que o paciente foi visto vivo – quando não presenciada. 
2. A morte súbita tem causas cardíacas e não-cardíacas. As causas mais frequentes são 
arritmias letais associadas a alguma cardiopatia de base, como doença coronariana e 
cardiomiopatia. 
3. Morte súbita pode ocorrer em pacientes sem cardiopatia de base devido a distúrbios 
eletrolíticos, uso de drogas pró-arrítmicas, ou desordens arritmogênicas primárias. 
4. Dentro dos primeiros 3 meses pós-AVC, cerca de 4% dos pacientes morrem de causas 
cardíacas, e cerca de 19% sofrem algum evento cardíaco sério não-fatal, como infarto agudo do 
miocárdio e insuficiência cardíaca moderada a grave. 
5. Existem evidências indiretas de que a maioria das mortes súbitas que ocorrem após o AVC 
tem origem cardíaca, o que se baseia na hipótese de que lesões cerebrais estratégicas podem 
cursar com desequilíbrio do sistema autonômico. 
6. Apesar de tradicionalmente o controle autonômico ser atribuído a circuitos no tronco cerebral e 
medula, recentemente te sido desvendado que este controle está em grande parte sujeito a 
conexões entre as ínsulas e o circuito amígdalo-hipocampal. Lesões insulares e no giro do 
cíngulo têm sido repetidamente descritas como associadas a arritmias cardíacas e injúria 
miocárdica. 
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7. Existe, além disso, uma lateralização das manifestações cardíacas de lesões da ínsula. 
Lesões insulares à esquerda estão associadas à hipertonia simpática, e assim levam a injúria 
miocárdica, taquiarritmias e fibrilação ventricular. Já lesões insulares à direita levam a hipertonia 
parassimpática, e por conseguinte cursam com bradiarritmias a assistolia. Essa lateralização, 
entretanto, não é absoluta. 
8. Qualquer que seja o mecanismo, a manifestação dos eventos cardíacos pós-AVC pode ser de 
dois tipos: distúrbios graves de ritmo cardíaco (taqui ou bradiarritmias) ou injúria miocárdica 
(alterações de repolarização e elevação sérica de enzimas cardíacas). 
9. Quanto aos distúrbios de ritmo, o desequilíbrio do sistema autonômico pós-AVC pode ser 
especialmente perigoso em pacientes com cardiopatia de base ou pelo uso concomitante de 
drogas que prolongam o intervalo QT. 
10. A injúria miocárdica pós-AVC tem como base patológica a formação de ilhas de necrose 
subendocárdica, que por sua vez tem relação direta com o grau de aumento dos níveis séricos 
de catecolaminas. 
Como podemos ver, o conhecimento sobre eventos cardíacos graves e morte súbita pós-AVC no 
momento se resume a hipóteses fisiopatológicas e descrição de apresentações clínicas. Existe 
uma pobreza de estudos sobre fatores de risco para morte súbita após AVC, e até o momento, 
não há fatores de risco consistentes, o que não nos permite estabelecer medidas preventivas 
realmente eficazes. Além disso, uma questão fundamental permanece sem resposta: se os 
principais fatores de risco para doença cerebrovascular são os mesmos da doença coronariana e 
de algumas cardiomiopatias, se a apresentação clínica dos eventos cardíacos pós-AVC – 
arritmias e injúria miocárdica – é similar àquela das condições cardíacas propriamente ditas, e se 
condições cardíacas de base predispõem à ocorrência destes eventos no pós-AVC, então 
deveriam ser investigados para condições cardíacas primárias concomitantes os pacientes com 
AVC que sofrem este tipo de evento? Caso sim, quais pacientes mereceriam esta investigação? 
Ou, por outro lado, a possibilidade de condições cardíacas primárias concomitantes deve ser 
simploriamente descartada, sendo os eventos prima facie atribuídos exclusivamente ao AVC? 
Um corpo extenso de literatura seria necessário para responder a essa pergunta. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22265213 
 
 
Transformação hemorrágica assintomática é realmente inócua? 
(“Is asymptomatic hemorrhagic transformation really innocuous?”) 
Park JH, Ko Y, Kim WJ, Jang MS, Yang MH, Han MK, Oh CW, Park SH, Lee J, Lee J, Bae 
HJ, Gorelick PB 
Neurology. 2012 Feb 7;78(6):421-6 
Abstract: Objetivos: Transformação hemorrágica assintomática (THA) não está associada com 
deterioração imediata de pacientes com AVC isquêmico agudo. Entretanto, não está claro se 
THA é clinicamente inócua no que se refere ao prognóstico de longo prazo. O objetivo deste 
estudo foi o de determinar o impacto de THA sobre o desfecho de 3 meses. Métodos: Uma série 
consecutiva de 1.618 pacientes, internados entre janeiro de 2004 e agosto de 2007 devido a 
AVC isquêmico agudo com menos de 7 dias de início dos sintomas, foi identificada em um 
registro prospectivo de AVC. Aqueles pacientes que não apresentaram evidência de isquemia 
cerebral aguda em sequência de difusão em ressonância magnética, que não realizaram 
sequência de gradiente-eco de ressonância magnética, cujo escore na escala de Rankin 
modificada após 3 meses após o AVC não foi obtido, ou que tiveram transformação hemorrágica 
sintomática, foram excluídos. A razão de chances da THA foi calculada para toda a distribuição 
da escala de Rankin modificada e ajustada para variáveis com p<0,25 para uma associação com 
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THA ou desfecho funcional. Resultados: De 1.412 pacientes elegíveis para o estudo, 100 (7,1%) 
tiveram THA. Pacientes que tiveram THA tiveram maior chance de terem cardioembolia, de 
terem recebido terapia trombolítica, de terem recebido anticoagulação com heparina, e de terem 
maior escore na escala NIHSS. A razão de chances bruta e ajustada para a relação entre THA e 
um aumento na escala de Rankin modificada em 3 meses foi de 2,94 (intervalo de confiança de 
95%: 2,05–4,24) e 1,90 (1,27–2,82), respectivamente. Conclusões: Nosso estudo mostra que as 
chances de pior desfecho são dobradas em pacientes com THA em comparação com aqueles 
sem THA após AVC agudo. 
Comentário: A transformação hemorrágica após o AVC é um dos eventos mais temidos, senão 
o principal, na fase agudo do AVC, especialmente após o uso de terapias trombolíticas. Essa 
transformação pode ser classificada como sintomática na fase aguda, geralmente utilizando-se o 
critério de um aumento de 4 pontos ou mais na escala NIHSS ou morte. Sabemos que 
transformações hemorrágicas sintomáticas estão associadas a pior prognóstico em longo prazo. 
Por outro lado, as consequências de transformações assintomáticas na fase aguda sobre o 
prognóstico de longo prazo não estão esclarecidas. Este estudo lança uma nova luz sobre o 
entendimento destas transformações assintomáticas, mostrando pela primeira vez que elas 
estão de fato associadas a um pior escore na escala de Rankin modificada após 3 meses. 
Assim, tanto transformações sintomáticas quanto assintomáticas poderiam ser alvo de eventuais 
estratégias preventivas na fase aguda. Ainda, a ocorrência destas não deve ser ignorada em 
estudos de estratégias terapêuticas para o AVC agudo, em detrimento da análise exclusiva de 
hemorragias sintomáticas. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22282643 
 
 
Segurança da trombólise intravenosa para o acidente vascular cerebral isquêmico em 
pacientes com aneurismas cerebrais pré-existentes: série de casos e revisão da literatura 
(“The Safety of Intravenous Thrombolysis for Ischemic Stroke in Patients With Pre-
Existing Cerebral Aneurysms : A Case Series and Review of the Literature”) 
Edwards NJ, Kamel H, Josephson SA 
Stroke. 2012 Feb;43(2):412-6 
Abstract: Introdução e Objetivo: Aneurismas cerebrais não-rotos são atualmente considerados 
contraindicação para o uso de ativador de plasminogênio tecidual intravenoso (tPA-IV) para o 
acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico agudo, devido ao risco teórico de aumento do risco 
de hemorragia por ruptura aneurismática, embora não se saiba se este risco é significativo. 
Procuramos determinar a segurança da administração de tPA-IV em uma coorte de pacientes 
com aneurismas pré-existentes. Métodos: Revisamos os registros médicos de pacientes tratados 
para AVC isquêmico agudo com tPA-IV durante um período de 11 anos em dois centros 
acadêmicos. Identificamos um subgrupo de pacientes com aneurismas cerebrais não-rotos 
presentes em neuroimagem vascular anterior à trombólise. Os desfechos de interesse foram 
qualquer hemorragia intracraniana, hemorragia intracraniana sintomática e hemorragia 
subaracnóidea. O teste exato de Fisher foi utilizado para comparar as taxas de hemorragia entre 
pacientes com e sem aneurismas. Resultados: Nós identificamos 236 pacientes elegíveis, dos 
quais 22 tinham aneurismas cerebrais não-rotos. A taxa de hemorragia intracraniana em 
pacientes com aneurisma [14%; intervalo de confiança (IC) de 95%, 3%-35%] não diferiu 
significativamente da taxa dos pacientes sem aneurisma (19%; IC 95%, 14%-25%). Nenhum dos 
pacientes com aneurisma desenvolveu hemorragia intracraniana sintomática (0%; IC 95%, 0%-
15%) comparado com 10 entre 214 pacientes sem aneurisma (5%; IC 95%, 2%-8%). Proporções 
similares de pacientes desenvolveram hemorragia subaracnóidea (5%; IC 95%, 0%-23% versus 
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6%; IC 95% 3%-10%). Conclusões: Nossos achados sugerem que tPA-IV para o AVC agudo é 
seguro em pacientes com aneurismas cerebrais prévios uma vez que o risco de rotura 
aneurismática e hemorragia intracraniana sintomática é pequeno. 
Comentário: As contraindicações para terapia trombolítica intravenosa com tPA-IV para o AVC 
isquêmico agudo foram determinadas de forma relativamente arbitrária nos primeiros ensaios 
clínicos. O questionamento de algumas contraindicações tradicionais para o tPA-IV pode, se 
bem-sucedido, aumentar a elegibilidade para este tratamento, que ainda é muito baixo. Este 
estudo retrospectivo apresenta a maior série de casos de pacientes com aneurismas cerebrais 
não-rotos prévios tratados para AVC isquêmico agudo com tPA-IV. Os resultados são 
encorajadores: nenhum paciente com aneurisma cerebral não-roto prévio sofreu hemorragia 
cerebral sintomática, e a única hemorragia subaracnóidea não foi relacionada à rotura do 
aneurisma encontrado. O estudo apresenta algumas fraquezas. Primeiro, apesar de contemplar 
uma grande amostra inicial de rastreio, o número de pacientes detectado com aneurismas foi 
pequeno. Segundo, o risco de rotura de aneurismas cerebrais varia significativamente conforme 
seu tamanho; na casuística original deste estudo, somente sete (27%) dos aneurismas tinham 
mais de 5mm, e nenhum tinha mais de 8mm, o que torna a amostra viciada; entre os relatos de 
caso previamente publicados, somente um aneurisma maior do que 10mm (16mm) foi relatado. 
Na mesma linha, é possível que aneurismas grandes tenham sido excluídos da trombólise já de 
início, viciando a amostra. Terceiro, como o estudo coloca explicitamente em seus métodos, não 
se sabe se os aneurismas foram detectados antes da trombólise ser feita ou se foram 
incidentalmente vistos em revisões tardias das neuroimagens; assim, não se pode excluir que, 
em sendo detectados antes da realização da trombólise, estes tenham influído para uma seleção 
ainda mais rigorosa de pacientes para o tratamento trombolítico, ou para uma aplicação ainda 
mais rigorosa de medidas preventivas contra hemorragias sintomáticas. Os autores excluíram do 
estudo um relato de caso de rotura aneurismática após tPA-VI em um paciente que se 
apresentou com AVC agudo, mas tinha sofrido cefaleia sentinela dias antes. O sangramento foi 
atribuído a um ressangramento aneurismático. O caso ilustra bem a necessidade de afastar a 
possibilidade de hemorragia subaracnóidea antecedente em pacientes que se apresentam com 
AVC agudo, uma vez que isquemia cerebral é uma das complicações da hemorragia 
subaracnóidea, seja por vasoespasmo, dissecção arterial ou compressão mecânica de artérias 
adjacentes ao aneurisma. Apesar das limitações, este estudo abre o precedente para uma 
investigação mais ampla do caso. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22156701 
 
 

ATUALIZAÇÕES EM NEUROIMUNOLOGIA 
 
Doença de Erdheim-Chester 
(“Erdheim–Chester Disease”) 
Haroche J, Arnaud L, Amoura Z 
Curr Opin Rheumatol. 2012 Jan;24(1):53-9 
Abstract: Razão da Revisão: A doença de Erdheim–Chester (DEC) é uma rara forma de 
histiocitose não-Langerhans primeiramente descrita em 1930 que apresenta amplo espectro de 
manifestações clínicas. O número de casos aumentou drasticamente nos últimos 10 anos devido 
a um melhor reconhecimento dessa doença. A evolução natural é variável, mas geralmente o 
prognóstico é reservado. Nesta revisão, descrevemos as principais características clínicas, 
radiológicas, prognóstico e terapêutica dessa doença-órfã. Achados Recentes: Há evidência de 
eficácia com o tratamento de IFNa, sendo reportado essa terapêutica como o maior preditor de 
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sobrevivência entre os pacientes com DEC. Tratamentos alternativos necessitam ser definidos. 
Estudos recentes têm reforçado que o envolvimento do Sistema Nervoso Central é um preditor 
de morte. A patofisiologia é melhor entendida através de uma complexa interação de citocinas 
que indicam uma desregulação do sistema imune com perfil TH1. Sumário: A DEC, apesar de 
ser uma doença- órfã rara, vem sendo mais diagnosticada devido a um melhor entendimento de 
outras histiocitoses. O tratamento de primeira-linha é o IFNa. Recentemente descrevemos uma 
assinatura de citocinas únicas que talvez possa trazer maior entendimento sobre a patogênese 
da DEC, assim como prover novas técnicas diagnósticas e uma terapia mais adequada. 
Comentário: Essa é uma revisão sobre a DEC, feita no Hospital de Salpêtrière, grupo que têm a 
maior prática com essa doença. O artigo mostra que ela pode se manifestar com diferentes 
acometimentos como: xantelasmas, exoftalmo, doença renal, infiltração óssea, cardiopatia, 
pneumopatia e, como maior desafio, acometimento neurológico. Esse último é o maior definidor 
de morbidade, mortalidade e refratariedade ao tratamento. É importante frisar que os pacientes 
não necessitam ter toda a constelação de manifestações clínicas, inclusive, é comum o paciente 
ter um ou principalmente uma das queixas. De pontos positivos sobre o artigo, temos que é uma 
rápida leitura de uma doença que é pouco lembrada pelo neurologista, com boas figuras e 
pontua que o diagnóstico é necessariamente histológico. Por outro lado, deixa a desejar em 
relação ao diagnóstico diferencial e patofisiologia, além de ser tendenciosa ao colocar o IFNa 
como primeira linha de tratamento, principalmente no acometimento neurológico. Para o 
neurologista, o diagnóstico diferencial é amplo, mas os maiores mimetizadores seriam a 
Esclerose Múltipla, metástases cerebrais e até infecções. O tratamento no caso de 
acometimento neurológico, apesar de ter várias possibilidades na literatura científica 
(Corticosteroides, alendronato, micofenolato de mofetil, azatioprina, imatinibe, ciclosporina, 
Ciclofosfamida, etoposídeo, metotrexate, radioterapia, transplante autólogo de Células Tronco 
Hematopoiéticas, entre outros), não mostra melhora em comorbidade ou mortalidade, sendo 
muitas vezes acompanhado de recidiva. Apesar da raridade da doença, há artigo brasileiro sobre 
o tema (relato de caso). 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22089098 
 
 
Estado atual da imunomodulação e estratégias terapêuticas imunomediadas para 
Esclerose Múltipla 
(“Current Status of the Immunomodulation and Immunomediated Therapeutic Strategies 
for Multiple Sclerosis”) 
Chen SJ, Wang YL, Fan HC, Lo WT, Wang CC, Sytwu HK 
Clin Dev Immunol.2012;2012:97078 
Abstract: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença autoimune do Sistema Nervoso Central na 
qual Células T CD4+ têm papel principal em uma cascada imune que leva à inflamação crônica. 
Há alguns anos, células Th1 (células T CD4+ produtoras de interferon-γ) estimuladas por 
interleucina 12 (IL12) eram consideradas como causadoras de EM e da Encefalomielite 
Autoimune Experimental (EAE), um modelo animal de EM. Atualmente, são células Th17 
(Células T CD4+ produtoras de Il17) as células que estão sendo apontadas como as pivotais na 
imunopatogenia da EAE. Esse artigo destaca as crescentes evidências de que as células Th17 
têm um papel importante na complexa imunopatogenia da EAE e da EM e discute os papéis de 
outras células imunes e citocinas. Esse conjunto de informação constitui a atual base 
imunológica para o desenvolvimento de novas terapias para a EM que também são discutidas 
nesse artigo. 
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Comentário: Uma revisão de fácil acesso e resumida sobre o antigo e atual conhecimento da 
imunopatologia da EM. Em algumas páginas, o artigo consegue condensar evidências sobre os 
papéis das células TH1, TH17, TH9, Th2, Tregs e Stats. Os pontos de maior destaque desse 
artigo, além da linguagem fácil, são as figuras, em especial a figura 2 onde é colocado a 
imunopatogênese dessa doença e atuais alvos terapêuticos. Inclusive a abordagem desses 
alvos terapêuticos é outro ponto interessante, pois o artigo não discute somente as drogas de 
primeira linha, como glatiramer e interferons beta, mas também corticoides, natalizumab, 
fingolimode e cladribina (entre outras). 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22203863 
 
 
Diagnóstico sorológico de NMO: uma comparação multicêntrica de ensaios de 
aquaporina-4-IgG 
(“Serologic diagnosis of NMO: A multicenter comparison of aquaporin-4-IgG assays”) 
Waters PJ, McKeon A, Leite MI, Rajasekharan S, Lennon VA, Villalobos A, Palace J, 
Mandrekar JN, Vincent A, Bar-Or A, Pittock  
Neurology. 2012 Feb 1 
Abstract: Objetivos: IgG Aquaporina–4 (AQP4IgG) é um anticorpo específico para a 
Neuromielite óptica (NMO) e para as doenças que estão no mesmo espectro clínico (NMO 
Spectrum Disorders –NMOSD), por essa razão a detecção desse autoanticorpo se tornou 
essencial na investigação dos pacientes com doença desmielinizante. No momento, vários testes 
com técnicas diferentes estão sendo usados para a detecção do AQP4IgG, mas uma 
comparação desses testes em centros diferentes nunca havia sido realizada. Esse estudo 
compara a sensibilidade e especificidade de diferentes testes para a detecção AQP4IgG, 
incluindo Citometria de Fluxo “in-house” e 2 testes comerciais (ELISA e ensaio com células 
transfectadas [CBA]). Métodos: Seis testes (“in-house” ou comercial) foram realizados em 2 
centros internacionais usando soro de pacientes com NMO (35 pacientes), NMOSD (25 
pacientes), Esclerose Múltipla recorrente-remitente (39 pacientes), demais doenças autoimunes 
(25 pacientes) e indivíduos normais (22 indivíduos). Resultados: Os testes com maior 
sensibilidade foram os que usam técnica de células que expressam AQP4 recombinante: 
Citometria de Fluxo (77%; 46 of 60) ou CBA (73%; 44 of 60). A imunoprecipitação com 
fluorescência e a imunofluorescência em tecido foram os com menor sensibilidade (48%–53%). 
Os testes comerciais, CBA e ELISA, apresentaram como sensibilidade 68% (41 of 60) e 60% (36 
of 60), respectivamente e, quando usados em combinação à sensibilidade foi de 72% (43 of 60). 
Conclusões: A sensibilidade maior e excelente especificidade da segunda geração (ensaios que 
usam técnica recombinante) de testes para a detecção de AQP4IgG irá permitir o diagnóstico da 
NMO e NMOSD mais cedo, permitindo uma terapia mais adequada. 
Comentário: Geralmente o médico que está envolvido somente com a clínica, e não com a 
pesquisa, não lê artigos sobre técnicas laboratoriais de diagnósticos serológicos. No entanto, 
esse artigo é de suma importância para o neurologista pois: 
1) Possui qualidade científica e clareza ímpar; 
2) A Neuromielite Óptica está se tornando cada vez mais conhecida e é uma das poucas 
doenças neurológicas com biomarcador. A terapia é diferente da Esclerose Múltipla, seu maior 
diagnóstico diferencial. É uma doença com alta comorbidade. Assim, o médico tem como sua 
responsabilidade diagnosticar o melhor o possível essa comorbidade, para isso ao solicitar um 
teste diagnóstico de AQP4 a um laboratório, ele precisa saber a especificidade e sensibilidade 
desse teste para guiar as suas decisões. 
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3) Um paciente com NMOSD pode ter uma terapia mais adequada se diagnosticado 
corretamente, e para isso o médico necessita saber o quanto confiar no resultado do teste 
sorológico dependendo da técnica utilizada. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22302543 
 
 

ATUALIZAÇÕES EM NEURORRADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 
 
Stent diversor de fluxo Silk no tratamento dos aneurismas cerebrais: seguimento de 1 ano 
em um estudo multicêntrico 
(“Flow-Diverter Silk Stent for the Treatment of Intracranial Aneurysms: 1-year Follow-Up in 
a Multicenter Study“) 
Berge J, Biondi A, Machi P, Brunel H, Pierot L, Gabrillargues J, Kadziolka K, Barreau X, 
Dousset V, Bonafé A 
AJNR Am J Neuroradiol. 2012 Feb 2 
Abstract: Introdução/Objetivo: Stent diversor de fluxo (SDF) é um tratamento promissor para os 
aneurismas cerebrais difíceis. O prognóstico em longo prazo dos resultados angiográficos e 
morfológicos ainda são desconhecidos, sendo este o foco deste estudo multicêntrico. 
Materiais/Métodos: Apresentamos nossa experiência e o seguimento de 1 ano de uma série 
retrospectiva de 65 casos com 77 aneurismas não-rotos ou recanalizados que foram tratados 
com o SDF Silk em 6 centros na França. Os resultados angiográficos e clínicos foram obtidos 
antes do tratamento e aos 6 e 12 meses após. Aos 12 meses de seguimento foram avaliadas as 
relações entre a oclusão angiográfica do aneurisma e o encolhimento do saco aneurismático 
trombosado. Resultados: A implantação do stent foi conseguida em 64 casos (98,5%) e falhou 
em 1 caso (1,5%). Sete erros de implantação do Silk causaram a oclusão de 6 artérias 
portadoras do aneurisma. A taxa global de morbidade aguda/subaguda relacionada ao 
procedimento foi de 7.7%, e a mortalidade foi de 0%. Complicações tardias foram observadas 
em 10,9% dos casos. Aos 6 meses de seguimento, a morbidade permanente foi de 7,8% e a 
mortalidade de 3%. Aos 6 meses a oclusão completa ocorreu em 68% e aos 12 meses em 
84,5% dos aneurismas. Aos 12 meses de seguimento, nos aneurismas angiograficamente 
ocluídos, imagens por ressonância magnética e tomografia computadorizada, mostraram o 
desaparecimento completo dos aneurismas trombosados em 30% dos casos e o encolhimento 
parcial em 52%; além do mais, os aneurismas trombosados ficaram estáveis em 11% e 
aumentaram em 7% dos casos. Conclusões: SDF Silk é uma ferramenta efetiva para o 
tratamento dos aneurismas difíceis porque leva a oclusão completa na maioria dos casos em 1 
ano após o tratamento. A morbidade permanente foi de 7,8% e a mortalidade foi de 3%. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22300924 
 
Diversores de fluxo no tratamento de aneurismas cerebrais do polígono de Willis e além 
dele 
(“Flow Diverters at and Beyond the Level of the Circle of Willis for the Treatment of 
Intracranial Aneurysms“) 
Pistocchi S, Blanc R, Bartolini B, Piotin M 
Stroke. 2012 Jan 26 
Abstract: Introdução/Objetivo: Os diversores de fluxo (DF) são uma nova e emergente terapia 
para os aneurismas cerebrais. Nós descrevemos nossa experiência com os DF no tratamento 
dos aneurismas cerebrais do polígono de Willis e além dele. Métodos: Foram tratados 30 
aneurismas do polígono de Willis e além com DF (Silk® e Pipeline ®). Os aneurismas foram 
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tratados apenas com DF em 73,3% (22/30) e com DF e micromolas em 23,3% (7/30). Um 
procedimento foi convertido para a oclusão terapêutica do vaso portador do aneurisma. 
Resultados: Trinta aneurismas (21/30, 70,0% saculares; 7/30, 23,3% fusiformes; 2/30, 6,7% 
blister-like; medindo 1,2-19,6; media de 6,8 mm) foram tratados em 26 pacientes (17 mulheres, 9 
homens; idade media, 49 anos) em 27 procedimentos. Complicações no sitio de acesso foram 
observadas em 3,7% (1/27). Complicações neurológicas reversíveis foram notadas em 7,4% 
(2/27), complicação neurológica permanente em 3,7% (1/27). Não houve nenhuma morte. 
Nenhum sangramento ou ressangramento aneurismático após o tratamento. Os aneurismas 
tratados com DF apenas, eram significativamente menores que aqueles tratados com DF e 
micromolas. (5,7 e 10,0 mm, respectivamente; P=0,0174). A oclusão angiográfica imediata foi 
obtida em 18,2% (4/22) com o DF apenas, em 0,0% (0/7) com DF e micromolas. Vinte quarto 
aneurismas (80,0%) foram acompanhados (média, 13 meses). Quinze de 19 aneurismas (78,9%) 
tratados com DF contra 4 de 4 aneurismas (100%) tratados com DF e micromolas estavam 
ocluídos. Não houveram recorrências angiográficas nos aneurismas que foram totalmente 
ocluídos no início. Conclusões: Aneurismas do polígono de Willis e além dele são passíveis de 
tratamento seletivo com DFs. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22282890 
 
Comentários [Referentes aos 2 artigos acima]: Dois estudos sobre a aplicação dos stents 
redirecionadores, ou diversores, de fluxo para o tratamento dos aneurismas cerebrais. Os 
estudos sobre diversores de fluxo vem revelando resultados promissores com taxas de 
complicação baixas em relação ao tratamento por embolização com micromolas. Apesar de 
apresentarem séries de casos, é interessante ler os artigos onde os autores detalham os casos 
que evoluiram com complicações, comparam suas séries com os estudos prévios e descrevem 
seus protocolos operatórios. Estamos passando por uma crescente aplicação desta nova 
modalidade terapêutica. Aguardamos por estudos prospectivos randomizados que nos revelem 
mais respostas sobre este tratamento, como exemplo: 
- As diferenças prognósticas nos diferentes grupos etários, 
- Risco de ruptura a curto e longo prazo, 
- A evolução dos sintomas compressivos quando estão presentes, 
- Taxas de complicações trombóticas agudas ou tardias, 
- Frequência de estenose intra-stent e seu significado clínico, angiográfico e hemodinâmico com 
o tempo, 
- A incidência e as consequências da oclusão das artérias cobertas pelo stent, 
- Sua aplicação e segurança nos aneurismas agudamente rotos, sejam saculares ou 
dissecantes, 
- As diferenças clínicas e angiográficas em relação à embolização por molas, com ou sem stent 
de remodelamento 
- Os resultados angiográficos e desfechos neurológicos relacionados aos diferentes padrões 
morfológicos, topográficos e fluxométricos dos aneurismas tratados pelos diversores. 
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Microhemorragia intralesional silenciosa como um fator de risco para ruptura das 
malformações arteriovenosas cerebrais 
(“Silent Intralesional Microhemorrhage as a Risk Factor for Brain Arteriovenous 
Malformation Rupture“) 
Guo Y, Saunders T, Su H, Kim H, Akkoc D, Saloner DA, Hetts SW, Hess C, Lawton MT, 
Bollen AW, Pourmohamad T, McCulloch CE, Tihan T, Young WL; for the University of 
California, San Francisco Brain Arteriovenous Malformation (UCSF bAVM) Study Project 
Stroke. 2012 Feb 2 
Abstract: Introdução e Objetivos: Nós investigamos se a microhemorragia intralesional 
silenciosa das malformações arteriovenosas cerebrais (MAVs), ou seja, sangramento 
assintomático no compartimento nidal, pode servir como um marcador de risco aumentado de 
hemorragia intracraniana sintomática (HIS). Foram avaliados 2 marcadores para avaliar a 
ocorrência de microhemorragia intralesional silenciosa: avaliação neurorradiológica de 
hemorragia antiga antes do desfecho e positividade da hemossiderina marcada pela 
hematoxilina-eosina em blocos de parafina. Métodos: Foram identificados casos da nossa base 
de dados de MAVs onde haviam dados de neuroimagem ou blocos cirúrgicos de parafina. 
Utilizando 2 desfechos, índice de HIS ou nova HIS após o diagnóstico (contraindicado 
tratamento, perda de seguimento ou morte), foram utilizadas análise logística ou regressão de 
Cox para avaliar a evidência de hemorragia antiga e a positividade da hemossiderina ajustadas 
para idade, sexo, drenagem venosa profunda exclusiva, tamanho da MAV, localização profunda, 
e aneurismas arteriais associados. Resultados: Evidências de hemorragia antiga estiveram 
presentes em 6,5% (n=975) dos pacientes e representou um alto índice preditor para HIS 
(P<0,001; OR, 3,97; 95% IC, 2,1-7,5) ajustados para os outros fatores de risco. No modelo 
multivariável (n=643), a evidência de hemorragia antiga foi preditor independente de nova HIS 
(razão de chances, 3,53; 95% IC, 1,35-9,23; P=0,010). A positividade da hemossiderina foi 
encontrada em 36,2% (29,6% dos não rotos; 47,8% das rotas; P=0,04) e associados com o 
índice de HIS nos modelos univariável (OR, 2,18; 95% IC, 1,03-4,61; P=0,042; n=127) e 
multivariável (OR, 3.64; 95% IC, 1.11-12.00; P=0.034; n=79). Conclusões: A prevalência de 
microhemorragia intralesional é alta e há evidências para uma associação entre o índice e a 
subsequente HIS. O desenvolvimento de outros métodos para detectar microhemorragia 
intralesional silenciosa durante o seguimento das MAVs poderá representar uma oportunidade 
de melhorar a estratificação de risco, especialmente para as MAVs não rotas. 
Comentários: A abordagem das MAVs cerebrais continua um grande desafio para as disciplinas 
envolvidas com o seu tratamento. Atualmente está em andamento o estudo ARUBA que a partir 
de um desenho prospectivo, multicêntrico e randomizado buscará responder a várias questões 
sobre as indicações terapêuticas das MAV. O tratamento intervencionista (cirúrgico, 
endovascular, radiocirúrgico ou combinado) é comumente voltado para a exclusão da lesão e, 
portanto, para a prevenção de sangramentos. Não existem evidências claras e definitivas de que 
a exclusão da lesão leve a resolução de sintomas como cefaleia, crises epilépticas ou déficits 
neurológicos. Enquanto o estudo ARUBA caminha, precisamos nos apoiar nas melhores 
ferramentas disponíveis para nos auxiliar no difícil manejo e na melhor indicação terapêutica 
para esta patologia. O estudo resumido acima nos revela que MAVs ‘’assintomáticas’’ que 
apresentam microssangramentos estão sob maior risco de apresentar sangramentos 
sintomáticos futuros. O estudo tem a limitação do formato retrospectivo mas sua conclusão nos 
traz um dado muito interessante do ponto de vista clinico. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22308253 
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ATUALIZAÇÕES EM DISTÚRBIOS DE MOVIMENTO 
 
Cinco anos de experiência com a incobotulinumtoxinA (Xeomin®): a primeira toxina 
botulínica desprovida de complexos proteicos 
(“Five-year experience with incobotulinumtoxinA (Xeomin® ): the first botulinum toxin 
drug free of complexing proteins”) 
Dressler D 
Eur J Neurol. 2012 Mar;19(3):385-9 
Abstract: Em 2005, a incobotulinumtoxinA (Xeomin®), uma toxina botulínica (TxB) tipo A nova 
sem complexos proteicos, tornou-se disponível. Este artigo revisa as características específicas 
do Xeomin® e a experiência reunida com seu uso nos últimos 5 anos. Comparada com as TxB’s 
convencionais, a meia-vida de armazenamento estendida e a baixa restrição de temperatura do 
Xeomin® indicam que complexos proteicos não são necessários para a estabilidade das TxB’s. 
Seu reduzido tamanho molecular não se traduz em diferença na difusão, a e sua potência é 
idêntica a da onabotulinumtoxinA (Botox®). Com uma baixa quantidade de neurotoxina botulínica 
inativada, Xeomin® deve ter uma antigenicidade reduzida. A ausência de complexos proteicos 
pode reduzir mais ainda a antigenicidade. A eficácia terapêutica do Xeomin® em distonia 
cervical, blefaroespasmo e espasticidade foi comprovada em grande estudos randomizados, 
duplo-cegos e placebo-controlados, levando sua regulamentação em muitos países. Usos 
clínicos adicionais bem-sucedidos em hiperhidrose axilar, espasmo hemifacial, sincinesias de 
reinervação e hipersalivação, assim como em distonia e espasticidade com doses maiores. A 
falta de relato de casos com falha de terapia induzida por anticorpos, até a presente data, 
suporta a hipótese de uma antigenicidade melhorada no Xeomin®. 
Comentário: Para os colegas aplicadores de TxB, temos bons artigos este mês. O artigo acima 
faz uma rápida e útil revisão sobre o histórico das TxB, aspectos farmacológicos da toxina, 
focando em um novo tipo de TxB tipo A, a incobotulinumtoxinA (Xeomin®). O Xeomin® é diferente 
das outras TxB por não conter os complexos proteicos, que teoricamente ajudam a proteger a 
pureza da toxina, e provavelmente por isso tem vantagens sobre s outras formas: 
1) Como é sabido, um dos grandes limitadores do uso da TxB é sua perda de atividade em 
temperaturas acima de 8°C, além de uma janela curta para utilização após sua reconstituição 
em solução salina, e o Xeomin® apresenta uma alta estabilidade em temperatura ambiente, 
podendo ser utilizado sem necessidade de refrigeração; 
2) A presença dos complexos proteicos pode estar relacionada com aumento da falha de 
tratamento imunomediada por anticorpos anti-TxB. Em 5 anos de uso clínico, até hoje não foi 
relatado caso de resistência à TxB com Xeomin®. Atribui-se isso à ausência das proteínas que 
costumam estar agregadas à neurotoxina botulínica. 
3) Por ser uma molécula menor que as outras TxB tipo A, foi hipotetizada a possiblidade de 
Xeomin® ter maiores taxas de difusão, o que aumenta o índice de efeitos adversos da aplicação. 
Contudo, estudos mostram que sua difusão é semelhante à do Botox®. 
4) Quanto à potência e eficácia, há estudos de não-inferioridade mostrando que Xeomin® é 
semelhante ao Botox®. 
Obviamente, devemos ressaltar os conflitos de interesse do autor do artigo com indústrias 
farmacêuticas que produzem Xeomin® e Botox®… Contudo, no momento já há fortes evidências 
de que o Xeomin® represente uma nova geração de TxB, com grandes perspectivas para o 
futuro. Só lembrando: Xeomin® já foi regulamentado pela ANVISA para uso em blefaroespasmo 
e distonia cervical. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22035051 
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Segurança e eficácia da toxina botulínica tipo B para tratamento de sialorreia na doença 
de Parkinson: um estudo prospectivo duplo-cego 
(“Safety and efficacy of botulinum toxin type B for treatment of sialorrhea in Parkinson’s 
disease: A prospective double-blind trial”) 
Chinnapongse R, Gullo K, Nemeth P, Zhang Y, Griggs L 
Mov Disord. 2012 Feb;27(2):219-26 
Abstract: Hipersalivação é um sintoma comum da doença de Parkinson (DP) que pode reduzir 
significativamente a saúde do paciente e a qualidade de vida. Cinquenta e quatro indivíduos com 
DP apresentando sialorreia importante foram incluídos em um estudo de design multicêntrico, 
randomizado, duplo-cego e com escalonamento sequencial de dose, no qual os pacientes 
recebiam um tratamento único intraglandular com toxina botulínica tipo B – TxBB (doses de 1500 
UI; 2500 UI; ou 3500 UI ou placebo). Após a injeção, os indivíduos foram seguidos por 4 
semanas e após por até 20 semanas. Segurança e tolerabilidade, avaliados como efeitos 
adversos, foram as medidas de desfecho primário. Eficácia, avaliada pela Escala de Frequência 
e Gravidade de Salivação e pela taxa de fluxo salivar não-estimulado, foram os desfechos 
secundários. Efeitos adversos gastrointestinais ocorreram mais frequentemente nos grupos com 
droga que em placebo (31% vs. 7%), sendo boca seca o mais comum (15%). Não houve efeitos 
adversos graves atribuídos à TxBB ou descontinuação do tratamento por efeitos adversos. Após 
4 semanas da injeção, os escores na Escala de Frequência e Gravidade de Salivação melhorou 
significativamente em relação ao placebo (-1,3 ± 1.3) de uma maneira dose-dependente (-2.1 ± 
1.2, P = 0.0191; -3.3 ± 1.4, P < 0.0001; -3.5 ± 1.1, P < 0.0001, respectivamente), e as taxas de 
fluxo salivar não-estimulado reduziram significativamente em todos os grupos tratados versus 
placebo (P ≤ 0.0009). Além disso, indivíduos tratados pareciam ter melhoras mais sustentadas 
na sialorreia que em indivíduos que usaram placebo. Estudos adicionais são necessários para 
confirmar adicionalmente a eficácia da droga, assim como para avaliar seus efeitos com doses 
repetidas. 
Comentário: A sialorreia é um grave problema funcional para os pacientes com DP e em 
determinadas doenças neuromusculares, e as terapias orais são de baixa eficácia. Acredita-se 
que a TxBB (incobotulinumtoxin, Myobloc®) tenha uma afinidade especial pelas glândulas 
salivares e uma aplicabilidade específica no tratamento da sialorreia. Este estudo clínico fase I 
foi desenhado para testar a segurança da medicação, contudo foi possível ver uma melhora em 
relação ao placebo. Em minha experiência clínica, pude ver resultados insatisfatórios com TxB 
tipo A na sialorreia, mesmo em doses robustas. Esperamos que a incobotulinumtoxin se 
confirme como medicação ideal, nos próximos estudos. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21887710 
 
 
Congelamento de marcha do período ‘on’ na doença de Parkinson: uma complicação 
paradoxal induzida por levodopa 
(“’On’ state freezing of gait in Parkinson disease: A paradoxical levodopa-induced 
complication”) 
Espay AJ, Fasano A, van Nuenen BF, Payne MM, Snijders AH, Bloem BR 
Neurology. 2012 Feb 14;78(7):454-7 
Abstract: Objetivo: Descrever o fenótipo de congelamento de marcha (CdM) no “on” induzido 
pela levodopa. Métodos: Nós apresentamos uma abordagem diagnóstica para separar CdM no 
“on” (deterioração durante o estado “on”) de outras formas de CdM. Quatro pacientes com PD e 
suspeita de CdM no “on” foram examinados no estado “off” (>12 horas após último horário de 
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medicação), estado “on” (pico de dose da medicação usual) e estado “supra-on” (após uso do 
sobro da dose usual). Resultados: Pacientes mostraram nítidos CdM no “on”, o qual pioraram em 
um padrão dose-dependente do “on” ao estado “supra-on”, Dois pacientes também 
demonstraram CdM durante o estado “off”, de menor magnitude que no estado “on”. Além disso, 
levodopa produziu bloqueios motores nos movimentos das mãos e dos pés, enquanto que outros 
aspectos parkinsonianos melhoraram. Nenhum dos pacientes apresentou declínio cognitivo ou 
CdM do “off” associado. Conclusões: CdM no “on” verdadeiro existe como um fenótipo raro na 
DP, sem associação com declínio cognitivo ou associado ao CdM do “off”. Distinguir os subtipos 
diferentes de CdM requer uma avaliação motora compreensiva em, pelo menos, 3 estados 
medicamentosos. 
Comentário: O CdM é uma complicação motora incapacitante na DP, e é de conhecimento geral 
que pode ocorrer sem relação com a ingesta de levodopa, de caráter aleatório e imprevisível. Os 
autores ressaltam esta rara e paradoxal situação de surgimento do CdM juntamente com o 
período de maior efeito motor, o estado “on”, de modo análogo às discinesia, e sugerem um 
protocolo de teste medicamentoso com levodopa para esclarecer o diagnóstico deste fenômeno. 
Em termos patofisiológicos, o CdM do estado “on” sugere ser provocado por vias 
dopaminérgicas e não-dopaminérgicas, assim com a complexa discinesia induzida por levodopa. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22262741 
 
 
Distúrbios de movimento funcionais [psicogênicos]: juntando mente e encéfalo 
(“Functional [psychogenic] movement disorders: merging mind and brain”) 
Edwards MJ, Bhatia KP 
Lancet Neurol. 2012 Mar;11(3):250-60 
Abstract: Distúrbios de movimento funcionais (psicogênicos) são parte de um amplo espectro de 
transtornos funcionais neurológicos, os quais juntos ocorrem em 16% do pacientes 
encaminhados a clínicas neurológicas. Como os outros transtornos funcionais, uma questão 
fundamental é a ausência de uma explicação patofisiológica. Tem sido historicamente enfatizada 
a influência da causa por traumas emocionais, o que não é confirmado por estudos 
epidemiológicos. A similaridade entre sinais físicos em transtornos funcionais e aqueles 
ocorridos em doenças simuladas tem gerado desafios no entendimento patofisiológico e vem 
desafiando as atitudes de profissionais de saúde diante de pacientes com estes transtornos. 
Entretanto, sinais físicos e investigações selecionadas podem ajudar clínicos a alcançar um 
diagnóstico positivo, e a pesquisa patofisiológica moderna está mostrando sinais da importância 
tanto de fatores físicos quanto psicológicos nos distúrbios de movimento funcionais. 
Comentário: Revisão interessante sobre um tema quem vem sendo bastante explorado nos 
últimos anos, expressando inicialmente a tendência atual de a literatura médica evitar termos 
como “psicogênico”, “conversivo” ou “histeria”, pela conotação pejorativa já implicada, e utilizar a 
expressão “funcional” (também com opiniões contrárias ao seu uso…). O artigo não mostra 
informações muito novas, mas é uma boa fonte de informações para os que desejam se atualizar 
neste tema. Destaque para uma tabela elaborada por Schwingenschuh et al. (2011) para 
diagnóstico de tremor funcional através de aspectos eletroneuromiográficos. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22341033 
 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22262741
http://neuropolaca.wordpress.com/pubmed?term=%22Edwards%20MJ%22%5BAuthor%5D
http://neuropolaca.wordpress.com/pubmed?term=%22Bhatia%20KP%22%5BAuthor%5D
http://neuropolaca.wordpress.com/2012/02/29/atualizacoes-em-disturbios-de-movimento-fev12/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22341033


As ataxias cerebelares recessivas autossômicas 
(“The autosomal recessive cerebellar ataxias”) 
Anheim M, Tranchant C, Koenig M 
N Engl J Med. 2012 Feb 16;366(7):636-46 
Abstract: Não há. 
Comentário: Uma rápida e prática revisão sobre ataxias cerebelares recessivas autossômicas, 
ressaltando a ataxia de Friedreich e a ataxia-telangiectasia, com um algoritmo muito útil de 
investigação de ataxias em adultos. O artigo, muito apropriadamente, também divide as causas 
de ataxia cerebelar recessiva em 3 grupos: (1) casos com neuronopatia sensitiva pura, (2) com 
neuropatia sensitivo-motora axonal e (3) sem neuropatia, o que reforça a utilidade da ENMG na 
propedêutica armada das ataxias. Além disso, o artigo vem com alguns vídeos muito ilustrativos 
(principalmente o que mostra a apraxia do olhar com dissociação oculocefálica). 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22335741 
 

ATUALIZAÇÕES EM CEFALEIAS 
 
Oxigênio inalatório para cefaleia em salvas: eficácia, mecanismo de ação, utilização e 
aspectos econômicos 
(“Inhaled Oxygen for Cluster Headache: Efficacy, Mechanism of Action, Utilization, and 
Economics”) 
Rozen TD 
Curr Pain Headache Rep. 2012 Jan 29 
Abstract: Inalação de oxigênio normobárico é essencial no tratamento abortivo da cefaleia em 
salvas. Sua eficácia foi é reconhecida há mais de meio século, mas pouca coisa foi escrita sobre 
seu uso para cefaleia em salvas. Este artigo aborda diversos aspectos relacionados à inalação 
de oxigênio e a cefaleia em salvas, incluindo eficácia, mecanismo de ação proposto, forma de 
utilização e fatores econômicos quanto de seu uso para pacientes com cefaleia em salvas. 
Grande parte dos dados analisados são provenientes do recém publicado “United States Cluster 
Headache Survey”. Este é o maior estudo de pacientes com cefaleia em salvas já publicado e é 
o primeiro grande estudo populacional, e não clínico, a focar o uso de oxigênio inalado e cefaleia 
em salvas. 
Comentário: O artigo é interessante e útil na prática clínica. Inicialmente aborda a evolução do 
uso da oxigenioterapia inalatória no tratamento abortivo das crises de cefaleia em salvas (CS). 
Refere ainda que um maior fluxo de oxigênio (12-15 l/min) tem maior chance de melhorar a crise 
de cefaleia em salvas que um fluxo baixo (< 12 l/min) de oxigênio 100%. Há referência a dados 
do ”United States Cluster Headache Survey” que analisou dados de 1134 pacientes com CS. 
Alguns dados relevantes citados são: oxigênio (O2) melhora a crise de dor em 70% dos 
pacientes com CS. Tal resposta é melhor e mais rápida nos casos de CS episódica e o número 
de crises por dia não interfere na resposta ao tratamento. A terapia com O2 é igualmente eficaz 
em homens e mulheres, apesar de a resposta ser mais rápida nos homens. Quase metade dos 
pacientes tem melhora completa da dor após 21 min de terapia inalatória com O2. No entanto, 
em muitos casos é necessário aumento do fluxo de O2 durante o tratamento para que haja a 
melhora completa da dor, principalmente quando este é iniciado abaixo de 13 L/min. 
Recomenda-se a prescrição de oxigênio 100%, sob máscara facial com reservatório, com fluxo 
entre 12 e 15 L/min por 15 a 20 minutos. O mecanismo de ação do O2 inalado para abortar 
crises de CS ainda é desconhecido. A hipótese proposta baseia-se no achado recente de que, 
em modelos animais, o oxigênio atua inibindo vias parassimpáticas do reflexo trigemino-
autonômico. Além disso, pacientes com salvas quase sempre tem história de tabagismo ou 
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tabagismo passivo (pais fumantes). Nestes pacientes com exposição ao tabaco, o braço 
autonômico do reflexo seria o responsável pelo desencadear da dor e dos sinais autonômicos. 
Assim, pacientes com dor trigemino-autonômica com provável relação à exposição ao tabaco 
(Salvas e alguns tipos de migrânea com sinais autonômicos proeminentes) poderiam responder 
à terapia com O2 por inibição desta via parassimpática. Nas outras cefaleias trigemino-
autonômicas, o braço gerador de dor seria a via trigeminal aferente. Quanto à utilização da 
oxigenioterapia inalatória, o autor faz uma interessante análise baseada nos estudos disponíveis 
tentando explicar a baixa adesão dos pacientes. Os motivos vão desde a não prescrição pelo 
médico ou ausência de orientação para uso correto até dificuldades de acesso ou aquisição da 
terapia. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22286556 
 
 
Contraceptivos Hormonais Combinados: hora de rever seu papel na migrânea? 
(“Combined Hormonal Contraceptives: Is It Time to reassess Their Role in Migraine?”) 
Calhoun A 
Headache. 2012 Jan 6 
Abstract: Objetivo: Este artigo revisará uma ampla gama de contraceptivos hormonais. Ele 
examinará os benefícios e riscos a eles associados – especialmente no que diz respeito ao risco 
de acidente vascular cerebral – e lançar luz sobre conclusões divergentes na literatura. 
Antecedentes: Migrânea relacionada à menstruação é uma apresentação especialmente 
incapacitante da migrânea, muitas vezes necessitando profilaxia específica. Há evidências de 
que preparações hormonais podem oferecer essa proteção. Apesar de um legado de pesquisas 
mostrarem um aumento do risco de acidente vascular cerebral com contraceptivos orais (OCS) 
de alta dosagem (contendo 50-150 mcg de estrogênio), há evidências que sugerem que isto não 
se aplica a OC de dose ultrabaixa – aqueles que contêm < 25 mcg de etinil estradiol – quando 
utilizada em populações apropriadas (isto é, normotensos não-fumantes). Migrânea com aura 
(MWA) aumenta o risco de acidente vascular cerebral, e este o risco está diretamente 
relacionada à frequência da aura, fator este que pode ser modificado – para mais ou para 
menos- por anticoncepcionais hormonais combinados (CHCs). O argumento contra o uso de 
CHCs na MwA baseia-se nas preocupações de que (1) o uso de contraceptivos orais aumenta o 
risco de AVC, (2) MwA aumenta risco de AVC, e (3) a combinação desses fatores de risco pode 
produzir efeito aditivo ou sinérgico. Evidências não sustentam as preocupações (1) e (3), e ainda 
sugerem o contrário. Resumo: A análise de risco/benefício da CHCs está mudando. Estão 
aumentando as evidências de que existe um lugar para o uso de CHCs na prevenção da 
migrânea relacionada à menstruação. Ao mesmo tempo, os riscos do uso destes produtos está 
caindo com o aparecimento de formulações com doses mais baixas, substituindo suas 
antecessoras históricas. Apesar da enxaqueca com aura ser um fator de risco para acidente 
vascular cerebral, não há evidências convincentes que sugiram que o uso de um CHC de baixa 
dose altere esse risco em usuários não-fumantes e normotensos. Contraceptivos hormonais 
específicos podem diminuir o risco de AVC em MwA via redução na frequência de auras, através 
da redução da exposição a picos de estrogênio. Com essa mudança de risco/benefício, é hora 
de repensar o papel dos CHCs na enxaqueca – com e sem aura. 
Comentário: Este artigo tem grande importância na prática clínica por ajudar a desmistificar a 
contraindicação quase absoluta do uso de contraceptivos orais combinados em mulheres com 
migrânea com aura, ou mesmo migrânea em geral. Tal proposta é muito bem argumentada, 
baseada em grandes estudos populacionais relevantes na literatura médica. Descreve 
importantes benefícios do uso de terapia com contracepção hormonal combinada (CHC) na 
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saúde da mulher e torna muito claro que as informações atuais são baseadas em estudos que 
usam CHC de alta dosagem (> ou = 50 mcg de etinil estradiol), mas que, quando se considera o 
uso de CHC de baixas dosagens (< 50 mcg), o risco de AVC não aumenta, nem mesmo nos 
migranosos. Além disso, nos casos de migrânea relacionada à menstruação, que são dores mais 
intensas e refratárias ao tratamento habitual, a terapia hormonal pode ser de extrema utilidade 
no controle das crises. Outro dado importante é a associação entre a maior frequência de auras 
e AVC. É sabido que exposição a doses altas de estrogênio pode aumentar a ocorrência de 
auras. No entanto, estudos pilotos têm mostrado que CHC com baixas doses de etinil estradiol 
podem reduzir os picos fisiológicos de estrogênio e, tornando seu nível mais regular e sem 
quedas muito importantes, reduzir até mesmo a frequência das auras. Se isso pode reduzir o 
risco de AVC nestas pacientes, ainda não é possível afirmar. Não há aumento do risco de AVC 
com uso de ACO de baixa dosagem (em migranosos ou não). No entanto, em tabagistas, o risco 
de AVC e eventos tromboembólicos é significativamente maior em vigência do uso de CHC, 
principalmente os de alta dosagem. Portanto, a contraindicação do uso de CHC em migranosos 
pelo aumento do risco de AVC deve ser cuidadosamente avaliado. A prescrição de CHC com 
baixa dosagem, até 20 mcg, pode ser até mesmo benéfica ao reduzir episódios de aura. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22221001 
 
 

ATUALIZAÇÕES EM DOENÇAS NEUROMUSCULARES 
 
Disfunção vesical nas neuropatias periféricas 
(“Bladder dysfunction in peripheral neuropathies”) 
Burakgazi AZ, Alsowaity B, Burakgazi ZA, Unal D, Kelly JJ 
Muscle Nerve. 2012 Jan;45(1):2-8 
Abstract: A função vesical normal depende de uma interação complexa das vias sensitivas e 
motoras. Disfunções vesicais podem se desenvolver como resultado de várias condições 
neurológicas. Podem acontecer de várias formas, incluindo cistopatia diabética, hiperatividade do 
detrusor, obstrução na saída da bexiga e urgência e incontinência urinária por estresse. A 
neuropatia diabética é a principal causa de disfunção vesical associada à neuropatia. Síndrome 
de Guillain-Barré (SGB), neuropatia associada ao vírus da imunodeficiência humana (HIV), 
polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica (PIDC) e neuropatia amiloidótica são outras 
das principais causas. O diagnóstico da disfunção vesical deve ser estabelecido pela história dos 
sintomas neurológicos, pelo exame neurológico e por avaliação urológica. A avaliação funcional 
do trato urinário inferior inclui a cistometria, eletromiografia do esfincter, urofluxometria e 
perfilometria de pressão uretral. O manejo dos sintomas urinários nos pacientes com disfunção 
vesical é usualmente de suporte. Em alguns casos, alfa-bloqueadores e/ou agentes 
antimuscarínicos são necessários para melhorar a disfunção urinária. A autocateterização 
intermitente é ocasionalmente necessária para pacientes com recuperação lenta ou 
insatisfatória. 
Comentário: O mérito deste artigo de revisão está em explicar de forma sucinta a fisiologia e o 
papel dos sistemas nervosos autonômicos simpático, parassimpático e do sistema nervoso 
somático na função vesical. Também são ditas as porcentagens de acometimento e as principais 
causas fisiopatológicas da disfunção vesical em doenças como neuropatia diabética, SGB, PIDC, 
HIV e amiloidoses. O artigo peca em falar muito pouco, ou quase nada, sobre o manejo destes 
pacientes. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22190298 
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Abordagem prática nas ataxias cerebelares de início tardio: colocando em ordem o 
distúrbio com falta de ordem 
(“A practical approach to late-onset cerebellar ataxia: putting the disorder with lack of 
order into order“) 
van Gaalen J, van de Warrenburg BP 
Pract Neurol. 2012 Feb;12(1):14-24 
Abstract: O manejo clínico das ataxias cerebelares é desafiador, principalmente porque a ataxia 
é um sintoma de várias doenças neurológicas. Muitos tipos de ataxias são doenças genéticas e 
algumas são extremamente raras. Aqui os autores sugerem uma abordagem diagnóstica 
desenvolvida com base num caso de ataxia de início tardio, esporádica e de curso lentamente 
progressivo. Informações clínicas como a idade de início, taxa de progressão, história familiar e 
algumas características não cerebelares podem afunilar o diagnóstico diferencial. A RNM do 
encéfalo é quase sempre obrigatória e pode revelar dicas diagnósticas muito importantes. Após 
a exclusão de lesões estruturais, os dois diagnósticos mais comuns são desordens inflamatórias 
e degenerativas (incluindo as genéticas). Embora somente uma minoria das doenças 
subjacentes seja tratável, ainda há várias opções para o tratamento de suporte. 
Comentário: Um bom artigo de revisão. Foca-se principalmente nas ataxias de início tardio 
(cujos sintomas se iniciam após os 30 anos), esporádicas e lentamente progressivas. Apresenta 
um suplemento online, no site da revista Practical Neurology, com várias tabelas listando os 
critérios diagnósticos das MSAs (Atrofia de Múltiplos Sistemas) e os tipos de ataxias hereditárias 
dominantes e recessivas mais comuns. Outro conceito importante abordado é que se deve tomar 
cuidado em culpar o álcool muito precocemente como a causa da ataxia em um paciente. 
Embora esta seja uma causa reconhecida e frequente de ataxia, não existem trabalhos que 
relacionem diretamente o consumo moderado ou um pouco mais que moderado de álcool com 
ataxias lentamente progressivas. É mandatória a investigação de outras causas. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22258168 
 
 
Neuropatias periféricas na Síndrome de Sjögren: uma atualização crítica nas 
características clínicas e mecanismos patogênicos 
(“Peripheral neuropathies in Sjögren’s syndrome: A critical update on clinical features and 
pathogenetic mechanisms”) 
Pavlakis PP, Alexopoulos H, Kosmidis ML, Mamali I, Moutsopoulos HM, Tzioufas AG, 
Dalakas MC 
J Autoimmun. 2012 Feb 6 
Abstract: A Síndrome de Sjögren é uma doença autoimune sistêmica que, além das glândulas 
exócrinas, pode afetar cada órgão ou sistema. O envolvimento de diferentes seções do sistema 
nervoso periférico resulta num amplo espectro de manifestações neurológicas. Baseando-se em 
critérios clínicos, eletrofisiológicos e histológicos, os tipos de neuropatia na síndrome de Sjögren 
incluem: a) sensitiva pura, que se apresenta com perda sensitiva distal e simétrica devido à 
degeneração axonal das fibras sensitivas; ataxia sensitiva devido a perda de fibras grossas 
proprioceptivas (ganglionopatia); ou com disestesias dolorosas (neuropatia sensitiva de fibras 
finas) devido à degeneração dos axônios cutâneos. Esta última parece ser a neuropatia mais 
comum na síndrome de Sjögren e requer biópsia de pele no diagnóstico, para documentar perda 
ou redução na densidade das fibras nervosas; b) polineuropatia sensitivo-motora afetando 
axônios sensitivos e motores, frequentemente associada com manifestações sistêmicas severas 
e pró-linfomatosas, tais como púrpura palpável e crioglobulinemia; e c) tipos raros que incluem 
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neuropatia desmielinizante autoimune, mononeuropatia, mononeuropatia múltipla e neuropatia 
autonômica. Nesta revisão, a frequência, prevalência e os critérios diagnósticos para cada 
subtipo de neuropatia são discutidos e os possíveis mecanismos patogênicos são delineados. 
Comentário: Este artigo de revisão serve para lembrar que a síndrome de Sjögren pode ser 
uma causa de neuropatias periféricas, embora estas sejam raras (1,8% de 509 pacientes dos 
autores). A neuropatia mais comum é a neuropatia de fibras finas, que para se fazer o 
diagnóstico existem outros meios além da biópsia de pele citada no artigo (como o potencial 
evocado por contato com calor (CHEP), o teste térmico quantitativo (QST), o período silente 
cutâneo etc). Embora não seja a mais frequente, a neuronopatia ou ganglionopatia sensitiva 
associada à síndrome de Sjögren é a mais característica desta doença. O artigo em si não 
acrescenta muito mais dados do que os que já estão expostos no abstract. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22318209 
 
 
Miastenia gravis autoimune, imunoterapia e timectomia em crianças 
(“Autoimmune myasthenia gravis, immunotherapy and thymectomy in children”) 
Ware TL, Ryan MM, Kornberg AJ 
Neuromuscul Disord. 2012 Feb;22(2):118-21 
Abstract: A Miastenia Gravis autoimune é uma condição rara na infância. A identificação de 
anticorpos direcionados contra os receptores de acetilcolina é útil para se fazer o diagnóstico. 
Entretanto, existem casos soronegativos que precisam ser distinguidos das formas congênitas 
de síndromes miastênicas. Há poucas publicações para informar o manejo judicioso da 
miastenia gravis autoimune em crianças. Neste artigo, reporta-se a experiência do serviço no 
manejo de 12 casos de miastenia autoimune em crianças na era moderna da imunoterapia e 
timectomia. 
Comentário: Este artigo mostra a experiência do departamento de neurologia da Universidade 
de Melbourne (Austrália) neste tema controverso e de difícil manejo. O assunto já é complicado 
desde o diagnóstico, que é de difícil realização em crianças (que toleram pouco a estimulação 
repetitiva ou o estudo eletromiográfico de fibra única). Deve-se basear principalmente nas 
características flutuantes do quadro e na resposta aos inibidores da acetilcolinesterase e à 
imunoterapia, fora a presença de anticorpos antirreceptores de acetilcolina. Uma vez feito o 
diagnóstico, o próximo desafio é o tratamento e este artigo é feliz em sugerir evidências de que 
crianças podem ser submetidas com segurança à timectomia e à imunoterapia (algumas usavam 
micofenolato mofetil e azatioprina a partir dos 10 anos). Não serve para ditar condutas, mas 
numa área em que não há evidências estabelecidas tem o valor de orientar o tratamento. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21911294 
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