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INTRODUÇÃO
Caro Congressista,
É com prazer que dou as boas-vindas ao Congresso
Brasileiro de Neurociência (Neurociência2019), cujos
ingressos se esgotaram ainda no 2º lote. Temos alunos, pósgraduandos e médicos inscritos de todo o Brasil.
Trata-se de um Congresso Brasileiro de abrangência
nacional que tem como objetivo primordial a divulgação do
conhecimento na área de neurociência e a melhoria das habilidades técnicas de alunos e médicos. O Congresso foi planejado para incentivar a comunicação entre profissionais das
diferentes áreas do conhecimento que tem interface com a
neurociência.
A neurociência permanece sendo uma das áreas mais
dinâmicas e interessantes da área da saúde. A neurociência
avança através de um fluxo contínuo em pesquisa, na identificação de genes, no desenvolvimento laboratorial para diagnóstico
por neuroimagem e biomarcadores, e também, no desenvolvimento de novos tratamentos modificadores de doenças.
O Congresso Brasileiro de Neurociência sempre buscará
parcerias com sociedades médicas de especialidades. Neste
ano, a Sociedade de Neurologia de Goiás (SONG) que é filiada
à Academia Brasileira de Neurologia e à Associação Médica
Brasileira está na organização do nosso Congresso. Além da
SONG, temos a Sociedade Brasileira de Neurociência que
é uma sociedade médica e de áreas afins para o estudo da
Neurociência, que brevemente abrirá vagas para afiliações. A
Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora também se

juntou ao Comitê Organizador do Congresso aumentando o
caráter acadêmico e institucional do Congresso. Além disso,
o Neurociência2019 se sente honrado com o apoio da
Academia Brasileira de Neurologia e do Conselho Regional de
Medicina de Minas Gerais.
Juiz de Fora é a maior cidade da Zona da Mata mineira
estando situada em um eixo que interliga as cidades do Rio de
Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. A cidade possui cerca de
600.000 habitantes e conta com diversos atrativos culturais,
arquitetônicos e naturais.
E para finalizar, o Neurociência2019 abriu espaço para
envio de trabalhos científicos. Foram mais de 250 trabalhos
recebidos de todo o país. Os trabalhos aprovados estão publicados neste periódico.
Desejo um ótimo Neurociência2019 a todos!
Cordialmente,

Prof. Dr. Marcos Moreira
Presidente do I Congresso Brasileiro de Neurociência
Prof. Dr. Adjunto de Neurologia, Faculdade de Ciências
Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (FCMS/SUPREMA)
Prof. Dr. Adjunto de Farmacologia, Universidade Federal
de Juiz de Fora
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PROGRAMAÇÃO
DIA 06/11/2019
Curso 1 - Aprendendo a Técnica da Punção Lombar
A punção lombar é uma habilidade importante para
o médico e frequentemente solicitada em concursos
de residência médica. Haverá apresentação sobre
as principais indicações clínicas da punção lombar
com noções essenciais sobre a circulação liquórica
e avaliação laboratorial do líquido cefalorraquidiano
(LCR). Haverá prática da técnica desde a assepsia até a
coleta do LCR, utilizando manequim de simulação.
Coordenação: Drª. Jéssica Marques & Prof. Dr. Rogério
de Rizo Morales
Curso 2 - Eletroencefalograma para Simples Mortais
O eletroencefalograma (EEG) é um dos exames
complementares mais solicitados na Neurologia. Por
outro lado, o EEG não é abordado durante os cursos de
graduação da área de saúde sendo um método totalmente
desconhecido por médicos, inclusive pela maioria
dos neurologistas. Em um período de 4 (quatro) horas,
aceitamos o desafio de mostrar como funciona e como
interpretar os principais achados do EEG. Haverá prática
com demonstração da técnica em um aparelho de EEG.
Coordenação: Drª. Cristine Mella Cukiert
Curso 3 - Você Precisa Aprender a Utilizar o
Oftalmoscópio!
A oftalmoscopia direta com a utilização de um
oftalmoscópio convencional é uma das maiores fraquezas
de alunos de graduação de Medicina e de muitos médicos. É
uma habilidade frequentemente solicitada em concursos
de residência médica. Além disso, a oftalmoscopia pode
ser decisiva na definição do diagnóstico e da conduta em
um paciente. Haverá prática com demonstração minuciosa
da técnica da fundoscopia direta.
Coordenação: Dr. Davi Cascelli Schelb Scalla Pereira

Curso 4 - Finalmente vou aprender a Interpretar uma
Neuroimagem!
A imagem por tomografia computadorizada (TC) e por
ressonância magnética (RM) na neurologia constitui-se
em um terror para alunos de graduação e para maioria
dos médicos. Nos dias atuais, a maioria dos hospitais
já possui aparelhos de TC e RM! Você precisa saber
interpretar corretamente os achados da neuroimagem!
Apresentaremos para você as técnicas fundamentais
destes exames bem como as principais alterações das
doenças neurológicas mais prevalentes.
Coordenação: Prof. Dr. Gustavo Bittencourt Camilo
Curso 5 - Da Neurofobia para a Neurofilia: Aprendendo
a Propedêutica Neurológica Essencial
A neurofobia acaba afastando o aluno de graduação
da especialização em neurologia. A causa principal é a
falta de conexão entre as disciplinas básicas e a clínica
neurológica. O exame neurológico é fundamental para
que você formule as principais hipóteses diagnósticas.
Além disso, permite que você faça o diagnóstico
topográfico. É uma habilidade frequentemente solicitada
em concursos de residência médica. Haverá prática
com demonstração da técnica com interpretação dos
principais achados do exame neurológico.
Coordenação: Prof. Bernardo Monteiro

Curso 6 - Entendendo as Vertigens: Origem Central ou
Periférica?
Tontura não é doença... é um sintoma que pode ocorrer
em muitas doenças. Não é um problema específico
do otorrinolaringologista ou do neurologista... é um
problema para o clínico! É fundamental que você saiba
diferenciar entre uma vertigem de origem periférica
e uma de origem central. Demonstraremos manobras
específicas para melhorar o seu diagnóstico. Além disso,
apresentaremos o protocolo HINTS para a síndrome
vestibular aguda.
Coordenação: Drª. Tatiane Moreira Alvarenga
Curso 7 - Avaliação Neuropsicológica Essencial: Em
Busca do Diagnóstico das Demências
O comprometimento cognitivo pode decorrer de
processos fisiológicos do envelhecimento normal
ou de uma transição para as demências. Os testes
neuropsicológicos são instrumentos que auxiliam o
diagnóstico precoce das demências. Os testes utilizados
para rastreio cognitivo, como por exemplo, o miniexame
do estado mental e o MoCA, são de fácil aplicação e
necessitam de pouco tempo para execução. A avaliação
neuropsicológica (AN) pode caracterizar alterações
cognitivas, comportamentais e funcionais. A AN pode
auxiliar o médico na formulação diagnóstica e o psicólogo
no planejamento de sessões de reabilitação.
Coordenação: Profª Drª Shirlene Vianna Moreira

Curso 8 - Aplicando a Música na Prática: Como Utilizar
o Ritmo Musical em Diferentes Cenários
O ritmo é a base do nosso sistema fisiológico podendo
ser observado na pressão arterial, no batimento
cardíaco e na atividade neural. Em escalas mais amplas,
podemos citar o ritmo circadiano, bem como o ciclo da
vida. Essa característica temporal da vida é também
a base da música, presente em todas as culturas de
forma tão significativa, que podemos dizer que está
implantada na arquitetura neuronal humana. Este curso
discutirá as bases neurobiológicas do ritmo musical e
suas aplicações em diferentes cenários de maneira mais
consciente e efetiva. Haverá atividades práticas, não
havendo necessidade de conhecimento musical.
Coordenação: Profª Drª Tereza Raquel Alcântara Silva

DIA 07/11/2019
9h – 12h : Credenciamento

14h20 - 16h10 : Plataforma 1: Sono, Dor e Cérebro
Pelo menos 37% da população brasileira, ou 60 milhões
de pessoas, sentem dor crônica segundo estudo da
Sociedade Brasileira de Estudos da Dor (SBED). É
fundamental entendermos formas de mensurar e,
consequentemente, abordar corretamente a dor. Por
outro lado, segundo a Associação Brasileira do Sono
(ABS), 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia.
Insônia é um distúrbio associado ao aumento do risco
de morte, doença cardiovascular, depressão, obesidade,
dislipidemia, hipertensão arterial, fadiga e ansiedade.
Coordenação: Dr. Luiz Paulo Vasconcelos (MG)

14h45 – 15h10: Avaliação da Dor Musculoesquelética no
Contexto da Reabilitação Funcional do Aparelho Locomotor
O avanço tecnológico e científico tem proporcionado ao
ser humano uma constante interação e adaptação em
seu ambiente desde a existência do Australopithecus até
o surgimento do Homo Sapiens Sapiens. Desta forma, a
compreensão acerca da estrutura e função do sistema
musculoesquelético tem se tornado objeto de estudo no
âmbito da reabilitação funcional do aparelho locomotor. Os
distúrbios musculoesqueléticos representam importante
causa de morbidade e incapacidade na população ativamente
produtiva, sendo a dor o principal componente associado à
perda da funcionalidade. Desta forma, a avaliação da dor
musculoesquelética se torna um parâmetro essencial no
contexto da reabilitação funcional do aparelho Locomotor.
Palestrante: Prof. Dr. Demóstenes Moreira (MG)

14h20 – 14h45 : A Neuropsicometria da Dor: Aspectos
Imagéticos, Neurofisiológicos e Clínicos
No fim dos anos 1990, a dor veio a ser considerada o
“quinto sinal vital” na literatura médica. Seu registro
rotineiro, após a temperatura, pulsação, pressão
arterial e respiração, constitui-se numa imprescindível
responsabilidade clínica para minorar, adequadamente,
o sofrimento dos pacientes. Esta palestra abordará os
importantes domínios da dor clínica que podem ser
avaliados, identificando os instrumentos mais apropriados
de mensuração e avaliação. Além disso, as abordagens
emergentes e mais recentes para avaliar os mecanismos
da dor em populações clínicas serão discutidas. No final,
algumas recomendações para implementar o processo de
avaliação da dor serão mostradas.
Palestrante: Prof. Dr. José Aparecido da Silva (SP)

15h10 – 15h35 : Avanços Recentes no Tratamento da
Insônia
A insônia é uma condição comum que tem efeitos
negativos sobre a saúde e o bem-estar dos pacientes.
O tratamento da insônia pode ser complexo e demorado
para pacientes e profissionais. Embora as intervenções
comportamentais sejam a primeira linha de tratamento,
existem barreiras ao acesso desses tratamentos. As
drogas também desempenham um papel importante no
tratamento da insônia e novas drogas foram introduzidas
como opções para o tratamento de pacientes com
insônia no início do sono e insônia de manutenção do
sono. Nesta aula, discutiremos os avanços nos últimos
cinco anos nos tratamentos não-farmacológicos e
farmacológicos para pacientes com insônia crônica.
Palestrante: Prof. Dr. Gilmar Fernandes do Prado (SP)

14h – Abertura

15h35 – 16h10 : Discussão
16h10 - 16h40 – Coffee break
17h – 18h45 : Plataforma 2: Psicotrópicos e Cérebro
O Brasil vive um problema que tem se agravado e, se
tornado um caso de saúde pública: o uso indiscriminado
e abusivo de psicotrópicos. O crescente aumento da
utilização de psicofármacos nas últimas décadas tem
sido atribuído ao aumento do número de diagnósticos
psiquiátricos na população e também, à introdução
de novos psicofármacos no mercado. Estudos da
Organização das Nações Unidas apontaram que 10%
das populações que vivem em centros urbanos no mundo
consomem abusivamente substâncias psicoativas.
Nesta plataforma, vamos discutir as indicações e perfis
de segurança das anfetaminas, dos canabinoides, dos
antidepressivos e dos ansiolíticos.
Coordenação: Dr. Leopoldo Antônio Pires (MG)
17h – 17h25 : Anfetaminas para o Transtorno de Déficit
de Atenção e Hiperatividade (TDAH): por que e quando
prescrevê-las?
O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH)
é um transtorno de início na infância caracterizado
por desatenção, hiperatividade e impulsividade. O
TDAH pode persistir até a idade adulta e pode afetar o
funcionamento social e ocupacional de indivíduos. O
TDAH é frequentemente associado a outros transtornos
mentais, como transtornos por uso de substâncias e
transtornos ansiosos e afetivos. As anfetaminas são
usadas para tratar adultos com TDAH, mas permanecem
incertezas sobre sua eficácia e segurança.
Palestrante: Profª Drª Nívea de Macedo Oliveira
Morales (MG)

17h25 – 17h50 : : Canabinoides no Tratamento da Epilepsia
Refratária: por que e quando prescrevê-los?
A epilepsia refratária ao tratamento afeta cerca de 30% dos
pacientes com epilepsia e está associada à morbidade grave e
aumento da mortalidade.Terapias baseadas na maconha têm
sido usadas para tratar a epilepsia por milênios. No entanto,
ensaios clínicos randomizados controlados por placebo com
o canabidiol (CBD), um derivado da maconha, começaram
a ser realizados somente nos últimos anos. Anteriormente,
as informações limitavam-se a relatos de casos e pequenas
séries de casos utilizando o CBD e outras preparações de
maconha medicinal contendo tetrahidrocanabinol, CBD e
muitos outros canabinoides em diferentes combinações.
Palestrante: Drª Cristine Mella Cukiert (SP)
17h50 – 18h15 : Abordagem Farmacológica da
Depressão e da Ansiedade: Medicalização Excessiva
ou Subdiagnósticos?
Segundo dados recentes de um relatório da Organização
Mundial da Saúde (OMS), nos últimos dez anos, o número
de pessoas com depressão aumentou 18,4% — hoje,
isso corresponde a 322 milhões de indivíduos, ou 4,4% da
população da Terra. No Brasil, 5,8% dos habitantes sofrem
com depressão, a maior taxa do continente latino-americano.
A faixa etária mais afetada varia entre 55 e 74 anos. O Brasil
também é campeão mundial no índice de ansiedade: 9,3%
da população apresenta transtornos de ansiedade. Os
pacientes estão sendo corretamente diagnosticados e
tratados? Quais os tratamentos mais eficazes e seguros?
Há uma medicalização excessiva ou pelo contrário, um
subdiagnóstico destes transtornos mentais?
Palestrante: Dr. Guilherme Henrique Faria do Amaral
(MG)
18h15 – 18h45 : Discussão

DIA 08/11/2019
8h – 9h30 : Plataforma 3: Neuroepidemiologia,
Qualidade de Vida e Cérebro
Coordenação: Profª Drª Cláudia Mármora (MG) & Prof.
Luiz Paulo Vasconcelos (MG)
8h – 8h15 : Doença Cerebrovascular e Doença de
Falciforme
Palestrante: Renato Lourenço de Medeiros
8h15 – 8h30 : Qualidade de Vida entre Pacientes com
Amputação de Membro Inferior: um Estudo Transversal
Palestrante: Victor de Oliveira Costa
8h30 – 8h45 : Perfil Epidemiológico de Hospitalizações
de Pacientes Neurológicos: Desafios para o Currículo
em Neurologia na Graduação Médica
Palestrante: Breno Leite
8h45 – 9h : Intervenção Musical na Reabilitação
de Idosos Saudáveis e com Demência: um estudo
prospectivo
Palestrante: Shirlene Vianna Moreira

9h – 9h30 : Discussão
9h30 – 12h30 : Visita aos e-pôsteres
Avaliadores: Prof. Dr. José Aparecido da Silva; Prof. Dr.
Demóstenes Moreira; Prof. Dr. Rogério de Rizo Morales; Dr.
Luiz Paulo Vasconcelos; Dr. Bernardo Monteiro de Araújo;
Drª. Fabiana Veloso Ferreira; Dr. Bruno Barbosa Leite.
14h - 15h45 - Plataforma 4: Microbiota Intestinal,
Nervos e Cérebro
A comunicação bidirecional entre o sistema nervoso
central (SNC) e a microbiota intestinal desempenha
um papel fundamental na saúde humana. Um número
crescente de estudos sugere que a microbiota intestinal
pode influenciar o cérebro e o comportamento
dos pacientes. Vários metabólitos secretados pela
microbiota intestinal podem afetar a capacidade
cognitiva de pacientes diagnosticados com doenças
neurodegenerativas. Estudos recentes mostram que
as células de Schwann influenciam os eventos de
regeneração, inflamação e acoplamento metabólico.
Coordenação: Prof. Dr. Thiago Cardoso Vale (MG)

14h – 14h25 : Microbiota Intestinal e suas Implicações
Neuroinflamatórias na Doença de Alzheimer
Recentemente, o beta-amiloide (bA) foi reconhecido como
um peptídeo antimicrobiano que participa da resposta
imune inata. No entanto, no estado desregulado, o (bA)
pode revelar propriedades prejudiciais. A semeadura
e propagação de bA pode ocorrer em diferentes níveis
do eixo cérebro-intestino-microbiota. A convergência
da resposta inflamatória derivada do intestino
juntamente com o envelhecimento e a dieta pobre em
idosos contribuem para a patogênese da doença de
Alzheimer. A modificação da composição da microbiota
intestinal pela terapia baseada em alimentos ou pela
suplementação probiótica pode criar novas opções
preventivas e terapêuticas na DA.
Palestrante: Profª Drª Vanessa Gomes Fraga (MG)
14h25 – 14h50 : O Intestino pode ser a Peça que
falta na Descoberta da Patogênese da Doença de
Parkinson?
Publicações recentes mostram o importante papel
da gastroparesia e da disfunção do intestino delgado
na doença de Parkinson (DP), especialmente no que
diz respeito às respostas erráticas à medicação
antiparkinsoniana. A presença do envolvimento do
sistema nervoso entérico na DP está bem estabelecida.
No entanto, se o sistema nervoso entérico é o ponto de
partida para a DP ainda permanece uma fonte de debate.
O papel potencial do microbioma intestinal também está
começando a emergir. Nesta aula será apresentado as
evidências clínicas e patológicas sugerindo que o eixo
intestino-cerebral é disfuncional na DP, sendo também
discutido o possível papel da microbiota intestinal,
inflamação e permeabilidade no desenvolvimento da
doença.
Palestrante: Prof. Dr. Delson José da Silva (GO)
14h50 – 15h15 : Um Novo Olhar sobre as Células de
Schwann nos Processos de Degeneração, Regeneração
e Acoplamento Metabólico no Sistema Nervoso
Periférico
O sistema nervoso periférico (SNP) integra os neurônios
centrais aos estímulos do nosso organismo e do meio
que o cerca e, por isso, lesões nesse sistema causam
importante prejuízo das funções neurais básicas.
Embora o SNP apresente capacidade intrínseca de
reparo, a recuperação das funções neurais nunca
se dá por completo. Nesse contexto, destaca-se a
participação das células de Schwann, as quais vão
além do seu papel na mielinização dos axônios. Estudos
recentes mostram que essas células influenciam os
eventos de regeneração, inflamação e acoplamento
metabólico. Portanto, essa palestra discutirá os
recentes progressos dos mecanismos moleculares e
celulares que regem a lesão e reparo do SNP, dando
ênfase ao papel central da célula de Schwann.
Palestrante: Prof. Dr. Bruno Mietto (MG)
15h15 – 15h45 : Discussão
15h45 – 16h15 : Coffee Break

16h30 – 18h15 - Plataforma 5: Música e Cérebro
A experiência musical, seja ela de qualquer modalidade
(ouvir, tocar ou fazer música), envolve um processo
complexo de integração simultânea de redes neurais.
Compreender o impacto da música sobre o cérebro e
suas respostas fisiológica, psicológica, cognitiva, física
e afetiva tem sido objeto de estudo de pesquisadores
de diferentes áreas do conhecimento. Uma atualização
deste tema instigante para músicos e não músicos,
desde a apreciação estética à sua aplicação terapêutica,
será objeto desta plataforma.
Coordenação: Profª. Drª. Nadia Shigaeff
16h30 – 16h55 : Música e Neurociência: do Místico
ao Científico sob uma Perspectiva Histórica do
Tratamento de Doenças Neurológicas
A noção de música como terapia é baseada em antigas
crenças transculturais de que a música pode ter um
efeito de “cura” na mente e no corpo. As explicações para
os mecanismos terapêuticos da música quase sempre
incluíram causalidades culturais e sociais baseadas na
ciência sobre os usos e funções da música na sociedade.
A partir do final do século XIX e início do século XX foram
estabelecidos os fundamentos científicos da medicina
que permitiram que os fundamentos da música
como terapia progredissem para uma das áreas mais
inovadoras e intrigantes da neurociência atual.
Palestrante: Prof. Dr. Carlos Henrique Xavier Custódio (GO)
16h55 – 17h20 : Estudos Investigativos em Cognição
Musical
Durante os últimos 10 anos, um número crescente
de estudos controlados tem investigado a estreita
relação entre a música e o cérebro. A relevância
destas descobertas vai além da compreensão do
comportamento cerebral frente aos estímulos musicais,
como também oferecem embasamento científico para
a utilização da música no contexto terapêutico. Dentro
desta temática, pretendemos apresentar um panorama
sobre as pesquisas que envolvem a cognição musical na
perspectiva da neurociência.
Palestrante: Profª Drª Tereza Raquel Alcântara Silva (GO)
17h20 – 17h45 : Intervenções Musicais na Reabilitação
da Memória em Idosos
A memória musical é a codificação neural de experiências
musicais. Estudos mostram que a memória musical
é considerada parcialmente independente de outros
sistemas de memória. Na doença de Alzheimer e outras
demências, a memória musical pode estar parcialmente
preservada. Mecanismos e substratos neurais da
memória musical apresentam diferentes redes
cerebrais anatômicas. Uma abordagem compensatória
pode reduzir os problemas cotidianos e aumentar a
independência funcional e qualidade de vida da maioria
dos pacientes. O uso da música na reabilitação da
memória pode auxiliar nesta abordagem compensatória
Palestrante: Profª Drª Shirlene Vianna Moreira (MG)
17h45 – 18h15 : Discussão

DIA 09/11/2019
8h – 9h30 : Plataforma 6: Crianças, Adolescentes e
Cérebro
Coordenação: Prof. Dr. Th iago Cardoso Vale (MG) & Prof.
Dr. Renan Barros Domingues (SP)
8h – 8h15 : Estudo do Ensino da Ultrassonografia
Transfontanela Point Of Care em Estudantes da
Graduação X Pediatras
Palestrante: Gustavo Bittencourt Camilo
8h15 – 8h30 : Prevalência do Transtorno de Déficit de
Atenção e Hiperatividade em Crianças e Adolescentes
de Uberlândia - Minas Gerais
Palestrante: Nívea de Macedo Oliveira Morales
8h30 – 8h45 : Avaliação do Perfil Sociodemográfico
e Clínico dos Pacientes Atendidos no Ambulatório de
Atenção a Crianças e Adolescentes com Transtorno
Do Espectro Autista de um Hospital Universitário de
Referência de um Município da Zona da Mata Mineira
Palestrante: Ana Teresa Dias Albino Destro de Macedo
8h45 – 9h : Perfil Epidemiológico do Traumatismo
Cranioencefálico Leve em Pacientes Pediátricos
Atendidos em Serviço de Referência de Belo Horizonte
Palestrante: Ítalo Guilherme Giarola de Freitas Mariano
9h – 9h30 : Discussão
9h30 – 12h30 : Visita aos e-pôsteres
Avaliadores: Dr. Leopoldo Antônio Pires; Prof. Dr. Renan
Barros Domingues; Prof. Dr. Thiago Cardoso Vale; Prof. Dr.
Delson José da Silva; Drª. Ana Laura Maciel de Almeida;
Dr. Davi Cascelli Schelb Pereira; Dr. Luiz Henrique Abad.
14h - 15h45 - Plataforma 7: Medicamentos Biológicos
e Cérebro
O papel dos anticorpos monoclonais (mAbs) e moléculas
complexas no tratamento de doenças neurológicas
aumentou significativamente nos últimos anos.
Atualmente, estes tratamentos estão sendo testados
em condições que vão desde enxaqueca até doenças
desmielinizantes. Devido ao rápido aumento no uso de
tratamentos biológicos, esta plataforma destaca seu
uso em condições neurológicas e seus efeitos adversos.
Coordenação: Prof. Dr. Herval de Lacerda Bonfante (MG)
14h – 14h25 : Fim da Enxaqueca? Eficácia e Segurança
dos Anticorpos Monoclonais contra o Peptídeo
Relacionado ao Gene da Calcitonina
A enxaqueca afeta mais de 1 bilhão de pessoas em todo o
mundo. Os anticorpos monoclonais (mAbs) contra o peptídeo
relacionado ao gene da calcitonina (CGRP) representam uma
terapia inovadora para a enxaqueca e abordam a necessidade
de opções preventivas eficazes e bem toleradas. Foram
desenvolvidos 4 anticorpos monoclonais: um dirigido ao
receptor do CGRP (erenumabe) e três dirigidos ao próprio CGRP
(eptinezumabe, fremanezumabe e galcanezumabe). O uso
apropriado desses tratamentos exigirá uma compreensão dos
aspectos que os distinguem dos medicamentos tradicionais.
A segurança e a eficácia dos mAbs contra o CGRP ou seus
receptores serão discutidos nesta apresentação.
Palestrante: Prof. Dr. Renan Barros Domingues (SP)

14h25 – 14h50 : Doença de Depósito Lisossômico:
Papel das Terapias de Reposição Enzimática na
Evolução Clínica da Doença de Fabry
A doença de Fabry (DF) é uma doença de depósito
lisossômico de caráter progressivo ligado ao X.
Variantes patogênicas do gene GLA que codificam
alfa-galactosidase resultam em atividade enzimática
reduzida ou abolida levando ao acúmulo de substratos
no plasma e numa grande variedade de tipos de células.
Homens com variantes de GLA associadas ao fenótipo
clássico correm o risco de desenvolver complicações
graves nos rins, no coração e no cérebro. As terapias
de reposição enzimática (TRE) representam a primeira
linha de tratamento. Atualmente, existem duas TREs
disponíveis para tratar a doença: a alfa-galsidase e a
beta-galsidase.
Palestrante: Prof. Dr. Rogério de Rizo Morales (MG)
14h50 – 15h15 : Uma Nova Era na Esclerose Múltipla?
Eficácia e Segurança das Moléculas Terapêuticas
Complexas e dos Anticorpos Monoclonais
Na era dos medicamentos de alta eficácia, moléculas
complexas (fingolimode; siponimode) e anticorpos
monoclonais (mAbs), incluindo anti-VLA4 (natalizumabe),
anti-CD52 (alentuzumabe), anti-CD20 quimérico
(rituximabe) e anti-CD20 humanizado (ocrelizumabe)
tornaram-se em um avanço significativo no tratamento
da esclerose múltipla. No entanto, estas drogas
possuem um perfil de segurança mais problemático.
Devido à escassez de dados de segurança, atividades
de vigilância pós-comercialização são necessárias para
melhorar o conhecimento sobre o perfil de segurança
desses medicamentos e a melhoria de seu uso na prática
clínica.
Palestrante: Prof. Dr. Marcos Moreira (MG)
15h15 – 15h45 : Discussão
15h45 – 16h15 : Coffee Break
16h30 – 17h20 : Conferência Magna: Inteligência
Artificial: para Onde Caminha a Humanidade?
É inegável que, na próxima década, a implantação da
Inteligência Artificial (IA) causará uma mudança de
paradigma na prestação de cuidados de saúde. Nesta
Conferência Magna, Wilson Sanvito revisará criticamente
o desenvolvimento exponencial da IA no campo da
neurociência. Traduzir o sucesso técnico computacional
para um impacto clínico significativo é, no entanto, um
desafio. A IA requer uma avaliação completa e sistemática,
antes da integração no atendimento clínico. Como outras
tecnologias disruptivas no passado, seu potencial para
causar um grande impacto não deve ser subestimado. Um
cenário em que informações médicas, coletadas no ponto
de atendimento, são analisadas usando algoritmos de
máquinas sofisticadas para fornecer análises acionáveis
em tempo real pode estar chegando ao nosso alcance.
Coordenação: Prof. Dr. Marcos Moreira (MG)
Conferencista: Prof. Dr. Wilson Sanvito (SP)
17h20 – 18h: Premiação dos Melhores Trabalhos
18h: Encerramento
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DOENÇA CEREBROVASCULAR E DOENÇA
FALCIFORME

QUALIDADE DE VIDA ENTRE PACIENTES COM
AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR: UM ESTUDO
TRANSVERSAL.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE HOSPITALIZAÇÕES
DE PACIENTES NEUROLÓGICOS: DESAFIOS PARA
O CURRÍCULO EM NEUROLOGIA NA GRADUAÇÃO
MÉDICA

Medeiros RL¹; Ernesto IC²; Silva MS²; Santos OF³;
Magalhães NNS¹; Paz TMM²; Rodrigues LOW⁴;
Rodrigues DOW⁵.
¹FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE
JUIZ DE FORA (FCMS/SUPREMA); ²UNIVERSIDADE
PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS (UNIPAC – JUIZ
DE FORA); ³UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE
FORA (UFJF); ⁴CARLETON UNIVERSITY; ⁵FUNDAÇÃO
HEMOMINAS - JUIZ DE FORA.
E-mail: renatolourencom@gmail.com

Introdução: O acidente vascular cerebral
(AVC) é uma grave complicação da doença
falciforme (DF) com prevalência variável (8,5%
a 17%) e importante causa de mortalidade.
Objetivos: Identificar o número de pacientes com
Doença cerebrovascular (DCV) no estudo REDS
III DF. Métodos: Estudo longitudinal tipo coorte
com 275 pacientes recrutados no REDS III DF,
com diagnóstico de DF (SS, SB0 tal, SC e SB+ tal),
com cadastro ativo no Centro de Hematologia no
período de novembro de 2013 a março de 2018.
As informações foram obtidas por revisão de
prontuário médico e dados coletados inseridos
no sistema http://data.ime.usp.br/REDSIIISMS do Instituto de Matemática e Estatística
da Universidade de São Paulo. As variáveis
estudadas foram: sexo, idade, cor informada,
tipo de DF, presença de DCV e óbito por AVC.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética
e cadastrada na Plataforma Brasil. Resultados:
Dentre 275 pacientes, 151 eram crianças (menor
que 18 anos) e 124 adultos (maior que 18 anos),
não houve diferença estatística entre os sexos e
54,2% dos pacientes eram mulheres. A maioria
se autodeclarou mulato (56,9%). Em relação
ao tipo de DF, 188 (68,4%) pacientes eram SS/
SB0 talassemia, 77 (28%) eram SC e 10 (3,6%)
eram SB+talassemia. O doppler transcraniano
(DTC) foi realizado em 84 crianças (55,6%) e em
4 adultos (3,2%) e 25% evidenciaram alterações
conforme o protocolo STOP. A idade média
dos examinados foi de 10,5 anos (mínima de 4
anos e máxima 50 anos). Foram realizadas 20
angioressonâncias magnéticas cerebrais, com
50% alteradas nas crianças e 33,3% alteradas
entres adultos, 7,4% dos adultos com padrão
Moya-Moya e 3,3% das crianças. O acidente
isquêmico transitório ocorreu em 16,7% das
crianças e 7,4% dos adultos. Foram identificados
12 óbitos, representando uma mortalidade
global de 4,36%. O AVC foi responsável por 16,7%
dos óbitos. Conclusão: O AVC é a manifestaç ão
clínica mais severa da DF e é uma das principais
causas de morte ente adultos e crianças; apesar
da alta incidência o mecanismo ainda não é
totalmente conhecido. Os dados encontrados
neste estudo foram concordantes com os dados
da literatura. A prevenção primária do AVC
através da DTC na infância tem o objetivo de
reduzir esta complicação. Suporte financeiro:
Fundação Hemominas, Fapemig e NIH.
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Introdução: Amputação é um procedimento
irreversível que gera consequências sociais, psicológicas e funcionais que afetam a qualidade
de vida da pessoa amputada. A dor do membro
fantasma ocorre entre 50 a 80% dos amputados e
geralmente se inicia nas primeiras semanas após
a amputação. Assim, a avaliação da qualidade de
vida adquire um papel importante na abordagem clínica desses pacientes. Objetivos: Avaliar
a qualidade de vida, dor e sensação fantasmas,
e características demográficas em pacientes amputados que frequentaram os serviços de saúde. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo
transversal, desenvolvido por meio da utilização
de questionários - sociodemográfico, WHOQOL,
com itens que abordaram as temáticas: dor fantasma, dor no coto, e qualidade de vida, realizado em dois hospitais públicos de Juiz de Fora,
entre 2018 e 2019. Participaram da pesquisa 20
indivíduos que tiveram amputação de membro
inferior e não apresentavam dor no momento
de análise e excluídos indivíduos que tiveram
amputação de outros membros. Os dados foram coletados somente após a aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa (parecer 3.072.371
em 11/12/18). Resultados: A maioria dos participantes era do sexo feminino (55%), com média
de 55,6 anos (DP = 14,8). A maioria apresentou
lateralidade, anterior a amputação, do lado direito (94,7%), com maior frequência do lado direito
60% e na altura da coxa (65%). O principal motivo da amputação foi a diabetes (40%). De acordo
com o WHOQOL, a qualidade de vida média dos
participantes foi de 4,1 (DP = 0,8) e a satisfação
com sua saúde média de 4,1 (DP = 1,1). Entre as
facetas de qualidade de vida avaliadas (i.e., físico, psíquico, relações sociais e meio ambiente),
a que apresentou menor média foi a faceta física
com média de 3,4 (DP = 0,7). Com relação ao incômodo da sensação fantasma, 41% o classificou
como moderado ou demasiado e o tipo de dor
mais prevalente foi caracterizado como coceira
(31,1%). A frequência de sofrimento com a dor
fantasma foi relatada como sempre ou algumas vezes por semana por 28% dos participantes. Conclusão: A qualidade de vida percebida
global entre os participantes foi considerada
boa, embora dentre as facetas avaliadas, a física
tenha maior comprometimento. A dor e sensação fantasma foram pouco prevalentes e quando
sentidas ou lembradas tiveram impacto na vida
dos participantes. A diabetes foi o principal motivo de amputação, demonstrando sua importância no contexto de saúde pública.

Leite BMT¹, Souza FAM¹, Moreira D¹, Alvarenga TM2,
Marques JST2, Leite BM2, Ferreira FV2, Moreira MA1,2,3.
¹FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE
JUIZ DE FORA (SUPREMA); 2HOSPITAL E MATERNIDADE
THEREZINHA DE JESUS; 3UNIVERSIDADE FEDERAL DE
JUIZ DE FORA.
E-mail: breno.mt.leite@hotmail.com

Introdução: Estudos neuroepidemiológicos são
escassos na literatura médica nacional. Estes
são fundamentais não somente para planejamento de ações de saúde pública e orientação
da prática clínica, como também para correção
de programas curriculares em nível de graduação médica. Observa-se uma lacuna científica
sobre um estudo que contemple as características epidemiológicas por internações neurológicas em uma enfermaria de um hospital escola.
Objetivos: Descrever a prevalência de doenças
neurológicas e o perfil epidemiológico de pacientes internados em uma enfermaria de um
hospital escola. Métodos: Trata-se de um estudo
descritivo retrospectivo de 145 pacientes hospitalizados em um hospital escola na cidade de
Juiz de Fora-MG. Após a aprovação pelo comitê
de ética em pesquisa (CEP), os dados foram coletados de prontuários de março de 2016 a maio de
2019. Foram analisados média de idade; distribui
ção por gênero; porcentagem de comorbidades e
de história familiar de distúrbios neurológicos; e
diagnóstico final durante a internação. Os diagnósticos foram alocados em 15 grandes grupos
de doenças neurológicas. Resultados: Um total
de 79 homens e 66 mulheres foram atendidos, e a
média de idade dos pacientes foi de 47,17±18,21.
Foram descritas comorbidades em 77% dos pacientes e história familiar positiva para doença
neurológica em 25% dos casos. A taxa de mortalidade foi de 4,83%. Os grupos neurológicos
mais prevalentes foram: doenças vasculares do
sistema nervoso central (17,2%), doenças infecciosas do sistema nervoso central (12,4%), polirradiculoneuropatias/neuropatias cranianas
e periféricas (11,7%), doenças desmielinizantes
e inflamatórias idiopáticas (11,0%), distúrbios
neurológicos funcionais (7,6%), mielopatias/
encefalopatias associadas a deficiências vitamínicas e distúrbios metabólicos (6,9%), epilepsias
(6,2%), cefaleias e dor (5,5%). Conclusão: O reconhecimento das doenças neurológicas mais prevalentes em um hospital escola contribui para
uma maior integração dos conteúdos das aulas
teóricas da graduação médica com as práticas
nas enfermarias. Além disso, auxilia na reformulação do conteúdo da disciplina de neurologia.
Estes fatos colaboram para a redução da “neurofobia” de alunos na graduação, incentivando
novos “neurofílicos”.
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INTERVENÇÃO MUSICAL NA REABILITAÇÃO DE
IDOSOS SAUDÁVEIS E COM DEMÊNCIA

ESTUDO DO ENSINO DA ULTRASSONOGRAFIA
TRANSFONTANELA POINT OF CARE EM
ESTUDANTES DA GRADUAÇÃO X PEDIATRAS

PREVALÊNCIA DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE
ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE EM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DE UBERLÂNDIA - MINAS GERAIS
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Introdução: A intervenção musical vem demonstrando eficácia no tratamento de sintomas
comportamentais e cognitivos gerais em idosos
saudáveis e com demência. Objetivo: Avaliar se
o programa de reabilitação cognitiva, utilizando
a intervenção musical, pode diminuir o ritmo de
declínio da memória em pessoas com DA leve
e moderada e comparar com idosos saudáveis.
Observar se essas intervenções podem afetar positivamente outros domínios cognitivos e humor
assim como reduzir o estresse e sobrecarga do
cuidador. Método: Trata-se de um estudo clínico randomizado e duplo-cego. Os participantes
foram divididos aleatoriamente em grupo experimental e grupo controle. Foram convidados a
participar idosos com demência e seus respectivos cuidadores e posteriormente idosos saudáveis. Após o consentimento livre e esclarecido,
foram realizadas entrevistas, escalas e testes
neuropsicológicos incluindo: Mini-Exame do Estado Mental (MEEM); Escala de Bayer (AIVD); Escala Katz (ABVD); Escala de depressão geriátrica
(GDS); Span dígitos (WAIS III); Cubos de Corsi;
Teste de Memória de Figuras do BBRC (Bateria
Breve de Rastreio Cognitivo); Teste de memória
de palavras cantadas e faladas; Teste de Memória Autobiográfica; Teste de Memória auto-biográfica Musical (TMAM); Teste de Cinco dígitos
(FDT); Teste do Relógio de Shulman; Avaliação
da Sobrecarga do Cuidador Informal (QASCI) e
Protocolo de Avaliação de Musicoterapia. Foram
realizadas doze sessões de musicoterapia (40 minutos/sessão) duas vezes por semana no grupo
experimental e tratamento padrão, comum a todos os participantes. Os dados foram processados pelo software SPSS 20.0 utilizando a análise
de variância ANOVA. Resultados: A análise dos
dados demonstrou que a intervenção melhorou
a memória autobiográfica musical no grupo de
idosos saudáveis e foi eficaz para melhorar a memória de evocação tanto para os participantes
saudáveis quanto para os diagnosticados com
demência. Conclusão: O estudo demonstrou
que a intervenção musical apresentou benefícios
diretos e indiretos. Houve benefícios diretos sobre a memória, e de forma indireta houve uma
mudança na rotina e qualidade de vida do participante e do cuidador. Foi fornecido ao cuidador
um manual com informações relevantes sobre a
doença e orientações ao cuidador e sugestões de
atividades de estimulação cognitiva no domicílio. Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 83829418.0.0000.5147).

Introdução: A ultrassonografia transfontanela
(UTNF) é método de imagem relevante na avaliação de recém-nascidos (RN) e fornece informações adicionais em relação ao exame físico.
Objetivo: Investigar se o UTNF é capaz de ser
ensinado para estudantes da graduação e pediatras sem prévio conhecimento ecográfico e se a
metodologia utilizada aumenta desempenho
dos mesmos em avaliações teóricas e práticas.
Método: Trabalho experimental com 42 participantes divididos em 3 grupos dentre médicos
(Grupo 1:15 médicos com teórico e prático) e
estudantes de medicina (Grupo 2:15 estudantes
com teórico e prático) e (Grupo 3:12 estudantes somente com teórico) foram submetidos a
um teste de múltipla escolha antes e depois de
receberem 4h de sessões teóricas e práticas. Avaliou-se a capacidade de formação de imagens,
reconhecimento de estruturas e habilidade de
manipulação no aparelho. A prática hands-on
foi feita e m humanos para detectar as principais
estruturas cerebrais de RN através da fontanela
anterior com os indivíduos em decúbito dorsal
e buscou-se formar imagens coronais e longitudinais. Trata-se da divulgação de dados, gráficos, comparações e correlações do estudo de
pós-doutorado de programa de pós-graduação
em saúde brasileira. Registro Plataforma Brasil (CAAE:01514718.6.0000.5103). Resultados: A
avaliação cognitiva (total de 10 pontos) antes e
após o treinamento teórico e prático aumentou
de (Grupo 1:6,0 para 9,0 e 8,5) (Grupo 2:3,87 para
8,8 e 8,47) e (Grupo 3:4,0 para 7,5 e 6,5). A avaliação média de satisfação (total 5 pontos) pela
escala de Likert foi semelhante nos 3 grupos. Em
avaliação teórico prática o número de acertos
respectivamente nos grupos 1, 2 e 3 (127x122x82)
mostrou que alunos sem treinamento prático
obtém pontuação inferior. Alunos e médicos
foram capazes de escolher o correto transdutor,
determinar o lado correto de avaliação e ajustar
os parâmetros adequados, obtendo desempenho integral nesses quesitos. A capacidade de
afastar um exame normal resultou maior índice
de respostas com dúvida (28% do total). A determinação de estruturas anatômicas gerou menos
respostas incorretas. Conclusão: Os resultados
demonstram que estudantes de medicina têm
capacidade de, após curso de curta duração,
ajustar o aparelho corretamente e determinar
as principais estruturas cerebrais. Os médicos
obtiveram notas superiores inicialmente. Após
o curso houve equalização geral das notas com
tendência de menores notas no grupo de alunos
sem aulas práticas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
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Introdução: O Transtorno de Déficit de Atenção/
Hiperatividade (TDAH) é a alteração do neurodesenvolvimento mais comum na infância podendo gerar baixo desempenho escolar e afetar
a qualidade de vida. Conhecer a prevalência do
transtorno é a primeira ação para determinar a
linha de cuidado que atenda suas necessidades.
Objetivo: Determinar a prevalência do TDAH
entre crianças e adolescentes em idade escolar
no município de Uberlândia. Método: O estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CAAE: 23548814.8.0000.5152). Todos os 671 alunos do primeiro ao oitavo ano escolar de uma escola estadual do município de Uberlândia foram
triados para a presença de sintomas de TDAH e
TDO através do MTA-SNAP IV. A triagem foi realizada através do preenchimento do questionário pelo professor regente para indivíduos até o
5º ano escolar e por dois professores a partir do
5º ano escolar. A fim de se aumentar a sensib ilidade diagnóstica, considerou-se como triagem
de sintomas positiva a presença de 5 ou mais
sintomas para cada subescala (desatenção, hiperatividade/ impulsividade/ impulsividade e oposicionismo) do instrumento aplicado pela perspectiva de pelo menos um avaliador. A equipe
de pesquisa entrou em contato com os responsáveis dos indivíduos com triagem de sintomas
positiva, convidando-os a também responderem
o questionário e encaminhando os participantes
ao Ambulatório de Dificuldade de Aprendizagem
do HC-UFU para avaliação clínica e confirmação diagnóstica. Para confirmação diagnóstica
adotou-se os critérios do DSM-5. Resultados:
Foram incluídos 671 participantes entre 6 e 16
anos, com média de idade de 11,2 anos. Entre
esses indivíduos 51,4% foi do sexo masculino e
48,4% possuía mais de 11 anos, sendo, portanto,
adolescentes. A prevalência do TDAH na população em estudo foi de 5,067% (IC 95% ± 1,664). O
transtorno foi mais frequente entre os indivíduos
do s exo masculino, 6,957% (IC 95% ± 2,698), e
entre os adolescentes, 5,846% (IC 95% ± 2,564).
A apresentação desatenta foi a mais frequentes,
sendo 51,85% das avaliações clínicas. A prevalência de todos os sintomas foi maior no sexo masculino em relação ao feminino e entre os adolescentes em relação as crianças. Conclusão: A prevalência de TDAH entre crianças e adolescentes
no município de Uberlândia foi semelhante à
demais estudos da população brasileira. De mesmo modo a distribuição de sintomas também
segue a tendência mais frequentemente relatada
na literatura.
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AVALIAÇÃO DO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
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ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE
REFERÊNCIA DE UM MUNICÍPIO DA ZONA DA MATA
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REFERÊNCIA DE BELO HORIZONTE
Furtado LMF1,2; Filho JACV²; Faleiro RM¹; Santos AR³; Sá
RF4; Sandes BL5; Hon YP5; Mariano IGGF6; Ferreira RI6.

1

HOSPITAL JOÃO XXIII; 2HOSPITAL VILA DA SERRA;
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE
(UNIBH); 4UNIVERSIDADE DE ITAÚNA; 5HOSPITAL
BIOCOR; 6FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA

E-mail: anateresadiasmacedo@gmail.com

E-mail: italoggfm@hotmail.com

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista
(TEA) é caracterizado por déficits no desenvolvimento das habilidades sociais, comunicativas
e comportamentais. A identificação precoce dos
sinais e sintomas e a avaliação multiprofissional
são fundamentais. Objetivo: Descrever o perfil
sociodemográfico e clínico dos pacientes, possibilitar a melhor caracterização da população
atendida, além de possibilitar entender a rede
de atendimento, aperfeiçoar o fluxo interno dos
pacientes e proporcionar um Projeto Terapêutico mais efetivo. Método: O desenho do estudo foi transversal, descritivo, com abordagem
quantitativa, a partir da análise de dados clínicos
contidos nos prontuários e através de anamnese
semiestruturada feita com o paciente e seus responsáveis. A amostra foi composta por crianças
encaminhadas pela atenção primária e secundária, com a hipótese diagnóstica de TEA, após
autorização dos pais ou res ponsáveis, por meio
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Resultados: A pesquisa em 88 prontuários resultou em 50% de resultados positivos para TEA. A
idade média dos pacientes foi de 7,8 anos, sendo
84% do sexo masculino; 86,3% estudantes em
escola regular e 52,26% destes com professor de
apoio. A faixa etária média dos pais foi de 36.5
anos e, em sua maioria, casados (48,7%); católicos (42,8%); com nível médio de escolaridade
(48.4%); com renda familiar mensal de 1 salário
mínimo ou menos (45,4%) e com casa própria
(78,57%). A origem do encaminhamento partiu,
principalmente, de pediatras (27,2%); com queixa principal de suspeita ou diagnóstico de autismo (45,4%). Dentre as principais comorbidades
associadas ao TEA, encontramos transtornos alimentares como seletividade alimentar (70,45%);
cerca de 90% dos pacientes consulta-se com
assistente social; 27,27% utilizam monoterapia
com 1 antipsicótico, sendo Risperidona o antipsicótico mais utilizado (47,72%). A inda se observou 17,45% de faltas em consultas, durante o
período de análise. Conclusão: Conclui-se sobre
a importância dos profissionais de saúde nos diversos níveis de atenção, para o encaminhamento precoce dos pacientes ao serviço especializado, e do acesso às diversas modalidades de intervenções terapêuticas. Os resultados implicam na
necessidade de otimizar a adesão ao tratamento
e a atenção integral ao paciente, imprescindíveis
na prevenção de agravos à saúde e na melhoria
da qualidade de vida.

Introdução: O traumatismo cranioencefálico
(TCE) é a principal causa de óbito e incapacidade
entre crianças e adolescentes no mundo, sendo
definido como uma alteração da função ou estrutura cerebral decorrente de forças externas.
Mais de 80% dos TCEs pediátricos são considerados leves. Pacientes pediátricos, principalmente
lactentes e pré-escolares, necessitam de atenção
especial visto que a imaturidade cerebral predispõe a complicações intracranianas associadas a
alterações do desenvolvimento neuropsicomotor. Objetivo: O objetivo do estudo é descrever o
perfil epidemiológico do TCE leve em crianças
atendidas em hospital de referência em Belo Horizonte - MG, a fim de possibilitar a adoção de
estratégias eficientes de atendimento e prevenção. Métodos: Trata-se de um estudo transversal,
aprovado pelo CAAE 67842617.0.00005119, que
analisou 1328 pacientes de 0 a 18 anos admitidos
com TCE leve em hospital de referência de Belo
Horizonte - MG, no período de janeiro a dezembro de 2016. Foram estudadas variáveis como
idade, sexo, mecanismo do TCE, lesões de partes
moles ou fraturas, perda da consciência e ocorrência sintomas pós-TCE. A análise estatística foi
feita através dos softwares SPSS V20, Minitab 16
e Excel Office 2010, utilizando os testes ANOVA,
T-Student pareado, Igualdade de Duas Proporções, Intervalo de Confiança e o valor P. Resultados: A maioria da população estudada era do sexo
masculino (60,2%). A média das idades foi 4,28 ±
0,23 anos. Crianças menores de 3 anos foram responsáveis por 50% dos atendimentos. O principal
mecanismo de TCE leve foi a queda, seguido por
acidentes automobilísticos e atropelamentos, totalizando 97,9% dos casos. O TCE decorrente de
agressões foi verificado em 23 casos, na maioria
(n=19) sem identificação do agente agressor. A
associação com lesões de couro cabeludo ocorreu
em 70,2% dos pacientes. Cefaleia e vômitos foram
sintomas pós-TCE comuns, acometendo, respectivamente, 19% e 20,4% das crianças. Perda da
consciência foi um evento raro (2,7%), bem como
convulsão (1,5%). Conclusão: Concluímos que
população estudada o mecanismo mais comum
foi a queda, seguida de acidentes automobilísticos e atropelamento. A identificação das causas
mais comuns de TCE de uma determinada região
e fatores de risco podem facilitar medidas para
evitar o traumatismo craniano. O conhecimento
acerca dos sintomas e suas implicações permitem a indicação correta de exames diagnósticos
bem como a intervenção precoce e prevenção de
complicações.

Souza MHF¹, Macedo ATDAD1, Sá CA1, Moraes ACM1,
Freitas LA1, Britto MCFL1.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA.
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Introdução: O trauma raquimedular (TRM) é
uma injúria à medula espinhal, podendo levar a
distúrbios em funções motoras e déficits sensitivos nos segmentos corporais localizados abaixo
do nível da lesão. Acidentes automobilísticos,
esportivos, quedas, mergulho em água rasa e ferimentos por arma de fogo são relevantes causas
de TRM. Este reflete em incapacidade produtiva
e queda da qualidade de vida, por isso, sabe-se
que a intervenção precoce e a reabilitação em
tempo adequado são fatores cruciais no prognóstico do quadro. Relato do caso: Homem, 48
anos, previamente hígido, atleta de ciclismo, sofreu queda durante trilha, com quadro de trauma cranioencefálico leve e TRM cervical grave,
gerando choque medular com tetraplegia inicial.
Em primeira avaliação hospitalar aferiu-se tetraparesia acentuada, força grau I, perda do tônus
muscular, retenção urinária e dispneia. Ao neurocirurgião, apresentou tomografia e radiografia
(RX) de crânio normais, RX da coluna evidenciando subluxação C3C4 e afastamento dos processos espinhosos. Ao exame físico, apresentou
nível de contusão medular sensitivo em C6 e motor em C4. Posteriormente, realizou ressonância
magnética que exibiu lesão do segmento C3-C4
com instabilidade da coluna. Indicada a cirurgia,
esta foi de êxito, com tetraparesia em regressão
no pós-operatório. Posteriormente, foi submetido à fisioterapia e terapia ocupacional. O processo de reabilitação intenso foi positivo devido ao
bom estado geral prévio à lesão, à constituição
muscular oportuna, à disciplina ao tratamento
proposto, ao apoio familiar e à excelência do serviço provido. Após 20 dias do evento apresentou-se em ortostatismo e marcha pareto-espástica,
com déficits e parestesia de predomínio distal e
de MMSS. O exame neurológico mostrou hiperreflexia e espasticidade, mas melhora clínica e
funcional notórias. Em retornos de 6 e 12 meses
manteve ganhos expressivos e retomada de atividades de vida diária como direção, ciclismo e
atividade física moderada/intensa. Conclusão:
Através do estudo deste relato, nota-se o crédito do manejo precoce no choque medular, posto
que, mesmo após a intervenção cirúrgica, mais
de 60% dos pacientes com traumas entre C3-C7
cursam com perdas neurológicas, 41,5% com
paralisia, com nenhuma força evidente ao exame, com ou sem preservação sensitiva, sendo
que, 44% destes evoluem a óbito. Cabe ressaltar
o valor do estado de saúde e higidez prévios do
paciente traumatizado, cuja influência é exímia
para o prognóstico.
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Introdução: Comumente, pacientes com lesão
na medula espinhal apresentam hiperatividade
do detrusor neurogênico. Consequentemente, esse fato implica em incontinência urinária
frequente, além de altas pressões detrusoras, as
quais prejudicam a qualidade de vida do indivíduo e, ainda, colocam em risco o trato urinário superior. Atualmente, evidências científicas
ressaltam a Toxina Botulínica Tipo A (TBX-A)
como um importante pilar para o tratamento de
bexiga neurogênica decorrente de lesão medular. Objetivos: Analisar a relação entre a TBX-A
no tratamento de pacientes com bexiga neurogênica devido à lesão medular. Método: Foram
analisados ensaios clínicos controlados e randomizados publicados originalmente em inglês,
dos últimos 10 anos, em humanos, tendo como
referência a base de dados National Library of
Medicine (Med Line). A busca foi efetuada mediante consulta ao MeSH. Os descritores utilizados foram: “Ty pe A Botulinum Toxins”; “Spinal
Cord”; “Urinary Bladder”. Foram excluídos os
artigos que apresentaram divergências entre si
quanto aos objetivos do estudo. A recomendação
PRISMA foi utilizada no intuito de melhorar o
relato da revisão sistemática. Resultados: Foram
selecionados três estudos a partir dos critérios
inclusivos e exclusivos. Os resultados indicaram
melhora significativa dos sintomas associados
à bexiga neurogênica após o tratamento com
a BTX-A, sobretudo com a BTX-A de 200U. Foi
demonstrado que a BTX-A atua reduzindo a
pressão da bexiga e, assim, protege o trato urinário superior, reduz a incontinência e melhora
a qualidade de vida dos pacientes. Além disso,
foi evidenciado um aumento na capacidade de
armazenamento da bexiga com doses crescentes
de BTX-A. Os estudos relatam persistência de
melhora de 24 a 36 semanas após a aplicação da
injeção. Nenhum efeito adverso foi observado.
Conclusão: Portanto, a introdução BTX-A como
terapia com plementar no tratamento da bexiga
neurogência decorrente de lesão medular apresenta resultados favoráveis na terapêutica da
doença.
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Introdução: Segundo dados publicados no ano
de 2018 pela OMS o Acidente Vascular Cerebral
(AVC) é a segunda principal causa de morte e
a primeira quanto à causa de incapacidade.
A realidade virtual (RV) é definida pelo uso de simulações interativas para oferecer aos usuários
oportunidades de se envolver em ambientes que
parecem eventos do mundo real e objetos. Destacando-se seu uso na recuperação funcional após
o AVC. Objetivos: Verificar através de uma revisão sistemática a eficácia da realidade virtual na
reabilitação pós-AVC em idosos. Método: Foram
analisados estudos publicados tendo como referência a base de dados Medline via Pubmed, sendo utilizado na construção da frase de pesquisa
o MeSH e Decs. As palavras-chave utilizadas
foram: Virtual Reality, Stroke e Cerebrovascular
Accident. Os critérios de inclusão foram: ensaios
clínicos controlados e randomizados, em idosos
com mais de 65 anos que apresentaram histórico
de AVC, estudos publicados nos últimos 5 anos e
que apresentem a RV como meio de intervenção.
E o critério de exclusão: estudos com desfechos
inconclusivos. Resultados: A partir da análise de
11 estudos, verificou-se que a RV contribuiu na
reabilitação de idosos pós-AVC. Seu uso apresenta benefícios semelhantes ou superiores comparado ao tratamento convencional. Entre as principais abordagens estão: a utilização de vídeos
com movimentos do membro saudável para ser
reproduzido pelo membro afetado; Jogos que
induziam a movimentação ativa do membro afetado simulando atividades do dia a dia, que contavam ainda com um incentivo de desbloquear
novas fases do jogo; Feedback visual durante os
movimentos do membro afetado, que possibilitava a correção do movimento identificado pelo
próprio paciente; utilização do teclado virtual e
outras. Como resultado houve manutenção da
assimetria postural que é maior causa de desequilíbrio em pacientes com AVC; O desejo dos
pacientes que receberam o tratamento com RV
em realizar as movimentações foi maior quando
comparado ao dos pacientes que receberam apenas o tratamento convencional; houve melhora
na movimentação ativa, força e funcionalidade
dos membros tratados. Conclusão: Concluiu-se
que a RV pode apresentar benefícios na funcionalidade dos segmentos afetados, equilíbrio e
ganho de força. E que a RV foi um incentivo aos
pacientes em aderir ao tratamento contribuindo
para o bem-estar físico e mental. Visto que a RV
ainda é um assunto recente, se fazem necessários mais estudos sobre a temática.
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Introdução: A migrânea hemiplégica caracteriza-se por enxaqueca associada a déficit motor
transitório e, em alguns casos, disfasia. Pode
ser classificada como familiar ou como esporádica, quando não há familiares de primeiro ou
segundo grau com diagnóstico semelhante. Sua
primeira descrição foi em 1873 e, deste então,
existem poucos relatos na literatura. Estima-se
que sua prevalência seja de 0,01%, ainda mais
rara em pacientes do sexo masculino, por ser três
vezes mais comum em mulheres. Relato do caso:
Homem, 28 anos, branco, filho adotivo. Aos 16
anos, iniciou episódios de cefaleia frontal à direita, pulsátil, moderada a intensa, que piora
com exercícios físicos e atividades rotineiras,
associada a fotofobia, fonofobia, náuseas e vômitos. Após cerca de 5 minutos do início da dor,
apresentava alteração visual em olho ipsilateral,
representada por sintomas positivos (linhas cintilantes) e negativos (escotomas). Após alguns
minutos, notava alteração de fala, descrita como
disfasia, e parestesia em membro superior direito, que em 10 minutos evoluía para hemiplegia à
direita. A dor tinha duração de cerca de 72 horas,
cessando apenas após o uso de AINE’s, e os sintomas motores e sensitivos apresentavam melhora
em 24 horas, mantendo hemiparesia remanescente à direita por cerca de 15 dias, até remissão
completa. Não há conhecimento de casos semelhantes na família biológica. Procurou atendimento com diversos médicos, sem resolução do
quadro, que se manteve até os dias atuais, com
frequência de 2 episódios por ano. Fez uso prévio de ácido valpróico, propranolol e topiramato
como profiláticos para migrânea, sem melhora
no padrão ou frequência das crises. As hipóteses
diagnósticas de acidente vascular cerebral e de
doença desmielinizante foram aventadas previamente, no entanto IRM de crânio e de coluna
cervical seriadas não apresentavam alterações.
Os exames l aboratoriais estavam normais. O
diagnóstico de migrânea hemiplégica foi corroborado pelos critérios da classificação internacional das cefaleias. Conclusão: A prevalência
entre migrânea hemiplégica familiar e esporádica é similar, sendo ambas extremamente raras.
Seu diagnóstico requer exames de neuroimagem
para exclusão de outras causas que justifiquem
os sintomas. A raridade e o desconhecimento
deste tipo de cefaleia primária dificultam seu
diagnóstico, que se torna um desafio na prática
clínica.
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Introdução: A enxaqueca é uma doença neurológica, genética e crônica cujo marco é a cefaleia
fronto-temporal latejante pulsátil, manifestada
em crises paroxísticas hemicranianas. Apesar de
não esclarecida no cenário atual, sabe-se que a
fisiopatologia da enxaqueca se relaciona à ativação dos núcleos do tronco encefálico, à hiperexcitabilidade cortical e à depressão cortical disseminada, que provocam a ativação trigeminovascular. Dessa forma, o processo de inflamação
neurogênica, ao atingir o córtex cerebral, desencadeia a sensação álgica. Ademais, níveis deficitários de oxigenação cerebral implicam a enxaqueca e, nesse sentido, tem-se avaliado o emprego
do oxigênio de alto fluxo na terapêutica da cefaleia migrânea. Objetivos: O objetivo deste estudo
é investigar o emprego da oxigenoterapia na terapêutica da crise de enxaqueca. Método: Foram
analisados ensaios clínicos controlados e randomizados publicados originalmente em inglês,
dos últimos 5 anos, em humanos, tendo como
referência a base de dados “National Library of
Medicine (Med Line)”. A busca foi efetuada mediante consulta ao MeSH. Os descritores utilizados foram: (“Cluster Headache” OR Cephalgia
OR “Migraine Disorders” OR “Paroxysmal Hemicrania”) AND “Oxygen Inhalation Therapy”.
Resultados: Peterson et al. compararam o emprego da oxigenoterapia por válvula de demanda
de oxigênio (DVO), máscara com reservatório,
máscara simples aberta e placebo no tratamento da crise de enxaqueca. O estudo, realizado
em 57 pacientes, revelou alívio total da dor, após
30 minutos, em 68% dos pacientes com a DVO,
sendo essa a mais efetiva no controle inicial da
crise (primeiros 15 minutos). Singhal et al. reuniram 22 pacientes adultos com enxaqueca (20
do sexo feminino), que se auto-administraram
oxigênio de alto fluxo ou ar medicinal, ambos à
10-15 l/min via máscara facial. O uso de oxigênio se mostrou mais eficaz que o ar medicinal
em crises leves à moderadamente severas e resultou no alívio da dor em 24% dos pacientes,
no alívio da náusea em 42% dos pacientes e no
alívio de sintomas visuais em 36% dos pacientes.
Conclusão: Conclui-se que a oxigenoterapia,
apesar de pouco explorada, pode ser eficaz no
tratamento da crise de enxaqueca, por se tratar de um método seguro, acessível, benéfico à
saúde geral do indivíduo e por reduzir o uso de
medicação de resgate. Necessita-se, no entanto,
de maior gama de estudos para definir se a oxigenoterapia deve ser empregada no tratamento
padrão ouro ou como tratamento alternativo.

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE
JUIZ DE FORA (FCMS/SUPREMA).

Introdução: Infarto migranoso é uma complicação rara da migrânea, caracterizado pela persistência dos sintomas da aura por mais de 60
minutos e são associados a infarto ao exame de
neuroimagem. Necrose laminar cortical (NLC)
é um tipo infrequente de infarto cortical, tendo
sido pouco relatada como sinal de apresentação
de acidente vascular cerebral (AVC) enxaquecoso. Objetivos: Pesquisar, em artigos científicos,
a presença de associação entre NLC e AVC enxaquecoso. Método: Realizou-se busca na base
de dados MedLine, durante os meses de julho e
agosto, de artigos com os descritores: “Migraine
infarction”, “Stroke”, “Cortical Laminar Necrosis”,
e suas respectivas variações de acordo com o
MeSH. Foram incluídos meta-análises e ensaios
clínicos controlados e randomizados (ECCRs),
realizados em humanos e publicados nos últimos
dez anos. Esta busca resultou em 9 artigos encontrados, sendo que quatro deles foram utilizados para confecção deste trabalho. Resultados: A
NLC, apresenta-se como um sinal de alta intensidade em T1 e FLAIR com distribuição giriforme
curvilínea, sem sinais de hemorragia, e causa
necrose seletiva do córtex cerebral, enquanto
a substância branca subjacente é completa ou
relativamente poupada. Mecanismos potenciais
de infarto de enxaqueca incluem vasoespasmo,
hipercoagulabilidade e alterações vasculares relacionadas à depressão cortical espalhada (sigla
em inglês CSD). A CSD está associada a resposta
vasomotora trifásica, evoluindo da vasoconstrição à hiperemia e um período prolongado de
oligoemia. CSD focal recorrente pode ser responsável por aura persistente, aumentando a
probabilidade de infarto migratório. Critérios
diagnósticos estritos para acidente vascular cerebral induzido por enxaqueca da International
Headache Society incluem: i) paciente preenche
previamente critérios para enxaqueca com aura;
ii) o déficit neurológico se manifesta exatamente
na distribuição vascular da aura, persistindo por
mais de 60 minutos, estando associado a lesão
cerebral isquêmica em um território adequado,
demonstrado pela neuroimagem; e iii) todas as
outras causas potenciais de acidente vascular
cerebral isquêmico com NLC devem ser descartadas por meio de investigações apropriadas.
Conclusão: NLC é manifestação rara de infarto
migranoso. Poucos casos são relatados na literatura científica e, diante de um cenário de alta
prevalência da enxaqueca, mais estudos se fazem necessários para elucidar a relação da NLC e
AVC enxaquecoso, bem como sua fisiopatologia.
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Introdução: A enxaqueca é a segunda causa
mais frequente de cefaléia primária. Bickerstaff
descreveu um tipo de cefaléia pulsátil localizada
em região occipital com antecedentes de sintomas de tronco encefálico, como vertigem, ataxia
de marcha, disartria, perda transitória de consciência, sem fraqueza motora, e a denominou de
migrânea basilar. Relato do caso: SAS, 23 anos,
comparece à consulta com queixa de desmaios
iniciados há um mês, precedidos de escotomas
cintilantes com duração de 5 minutos, cefaléia
occipital pulsátil intensa e incapacitante, posicional dependente, associada a náuseas, fotofobia e fonofobia. A frequência desses casos é de 3 a
4 vezes por semana. Nega medicamentos em uso
e não sabe precisar quanto tempo permanece
inconsciente. Familiares relatam “tremores apenas na cabeça” e sialorréia. Refere sonolência e
vertigem ao recuperar consciência. Os episódios
ocorrem tanto em posição ortostáti ca quanto
sentada. Nega perda urinária, fecal e mordedura
de língua. Refere humor deprimido e anedonia.
Hábitos fisiológicos preservados. Nega etilismo,
tabagismo ou uso de drogas. Exame físico sem
alterações. Foram solicitados EEG e TC crânio e
prescrito Topiramato 50 mg ½ comprimido por
semana. Conclusão: A presença de sintomas de
tronco encefálico reversíveis e intermitentes leva
a hipóteses de eventos epilépticos, ataque isquêmico transitório e síncope. Quando a clínica
não é suficiente para o diagnóstico diferencial,
recorre-se à investigação complementar, como
o EEG. Já o diagnóstico diferencial com AIT é
feito com realização de TC ou ressonância magnética. Na enxaqueca com aura de tronco cerebral, especula-se que estruturas profundas do
tronco encefálico são hipoperfundidas durante
uma crise migranosa, podendo levar ao rebaixamento do nível de consciência. Não há consenso
no tratamento. Evans e Linder recomendam o
emprego de AINEs na cri se, evitando-se o uso
de triptanos por causa da vasoconstricção. Na
profilaxia é proposto o uso de bloqueadores de
canal de cálcio, sendo os beta-bloqueadores contra-indicados pelo risco de acidentes vasculares
cerebrais. No artigo de descrição da síndrome,
Bickerstaff constatava a dificuldade diagnóstica
para enxaqueca com aura de tronco cerebral,
sendo importante os possíveis diagnósticos diferenciais com os quais este tipo de enxaqueca
pode ser confundido. Mais pesquisas e estudos
são necessários, além de atentar-se sempre aos
critérios diagnósticos.

Introdução: O Peptídeo Relacionado ao Gene da
Calcitonina (CGRP) está envolvido na patogenia
da enxaqueca através de mecanismos nociceptivos do sistema trigeminovascular. Objetivos:
Investigar a eficácia dos Inibidores do CGRP
através de uma revisão sistemática. Método: Foram analisados ensaios clínicos controlados e
randomizados publicados originalmente em inglês, dos últimos cinco anos, em humanos, tendo
como referência a base de dados National Library
of Medicine (MEDLINE). A busca pelos descritores e termos utilizados foi efetuada mediante
consulta ao Medical Subject Headings (MeSH),
através do portal da U.S. National Library of
Medicine (NLM) e os descritores utilizados foram: chronic migraine, treatment, prevention,
CGRP. Foram incluídos estudos duplo-cegos em
adultos de 18 a 65 anos com episódios de enxaqueca com e sem aura. Foram excluídos estudos
com métodos pouco claros ou mal descritos.
Foi realizada busca continuada nas referências
dos artigos encontrados. A escala PRISMA foi
utilizada no intuito de melhorar o relato desta
revisão. Resultados: Inicialmente foram encontrados 276 estudos e após aplicação dos critérios
de inclusão e exclusão, apenas três artigos fizeram parte do escopo e análise final. Os estudos
revelaram que em comparação com outros tratamentos convencionais e com grupos placebo,
o erenumabe se mostrou superior por diminuir
a frequência da enxaqueca, resultando na redução do comprometimento físico e do impacto
nas atividades diárias dos pacientes. Conclusão:
Há evidências de que o erenumabe é eficaz para
diminuição dos episódios de enxaqueca. Mais
pesquisas são necessárias para estabelecer a segurança e os efeitos a longo prazo do fármaco.
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Introdução: A migrânea crônica (MC) é uma desordem neurológica caracterizada por cefaleias
crônicas e sintomas como: aura, náusea, vômito,
fotofobia e fonofobia. Afeta cerca de 15% da população mundial. As terapias atualmente aprovadas são limitadas, assim, como nova opçõe
de tratamento tem-se o uso da OnabotulinumtoxinA (BoNTA), uma neurotoxina. Objetivos:
Investigar a eficácia da OnabotulinumtoxinA
como tratamento para MC, através de uma revisão sistemática. Método: Durante o mês de
agosto de 2019, foram analisados ensaios clínicos controlados e randomizados publicados originalmente em inglês, dos últimos cinco anos,
em humanos, tendo como referência a base de
dados National Library of Medicine (MedLine).
A busca pelos descritores e termos utilizados foi
efetuada mediante consulta ao Medical Subject
Headings (MeSH), através do portal da U.S. National Library of Medicine (NLM) e os descritores
utilizados fo ram: tratamento, enxaqueca, “toxina botulínica”. Foram incluídos estudos que relatavam sobre o efeito da toxina botulínica A na
enxaqueca. Foram excluídos estudos com métodos pouco claros ou mal descritos e publicações
disponíveis somente em resumo. A escala PRISMA foi utilizada no intuito de melhorar o relato
desta revisão. Resultados: Inicialmente foram
encontrados 576 estudos e após aplicação dos
critérios de inclusão e exclusão, apenas quatro
artigos fizeram parte do escopo e análise final. Os
quatro estudos revelaram que a OnabotulinumtoxinA tem benefícios que são sustentados a longo prazo, reduzindo o impacto da MC ao minimizar os sintomas associados à dor. A substância
é injetada localmente em músculos específicos
da cabeça e do pescoço, onde reduz a exocitose
de acetilcolina, ocorrendo relaxamento muscular. Ademais ocorre inibição da sinalização
periférica de mediadores inflamatórios, como
a substância P, glutamato e gene da calcitonina,
atenuando a dor e os demais sintomas. Um estudo envolvendo 1384 pacientes que receberam
onabotulinumtoxinA (n = 688) ou placebo ( n =
696) por um período de 24 semanas de tratamento duplo-cego e seguido por uma fase de 32
semanas de fase aberta demonstrou que aqueles
pacientes com MC considerados não-respondedores com base na análise da frequência da
dor de cabeça apresentam alívio clinicamente
significativo da intensidade da dor de cabeça
após o tratamento com onabotulinumtoxinA.
Conclusão: Conclui-se que há uma significativa
melhora dos sintomas da MC através do uso da
OnabotulinumtoxinA.
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Introdução: A hipertensão intracraniana idiopática (HII) é caracterizada por um quadro clínico
de cefaleia inespecífica e distúrbios visuais, principalmente o papiledema induzido por pressão.
Acomete mais frequentemente pacientes obesos, do sexo feminino, em idade fértil. É definida como uma elevação da pressão intracraniana
(PIC) sem hidrocefalia ou lesão de massa e com
composição normal do líquido cefalorraquidiano (LCR). A fisiopatologia da HII pode estar associada a diversos fatores, incluindo a estenose
de seio venoso. A primeira linha de tratamento
consiste em perda de peso, bem como o uso de
diuréticos. Caso não haja resposta significativa,
outras alternativas podem ser utilizadas, como:
desvio de líquido cefalorraquidiano via ventriculoperitoneal ou lomboperitoneal, frenestração óptica da bainha e stent de seio venoso.
Objetivos: Analisar o efeito do stent de seio venoso transverso em detrimento das dema is opções
terapêuticas para a Hipertensão Intracraniana
Idiopática. Método: Foram analisados estudos
publicados originalmente em inglês, nos últimos
10 anos, em humanos, tendo como referência
a base de dados MedLine. A busca foi efetuada
mediante consulta ao MeSH, com os descritores:
Idiopathic intracranial hypertension; Stent; Stenosis; Treatments; Therapeutic. Foram utilizados
os filtros “meta-analysis”, “randomized controlled trial” e “systematic reviews”. Dos 23 artigos
encontrados, 4 foram selecionados. Resultados:
A partir da pesquisa realizada, verificou-se que
pacientes que foram submetidos à colocação
do stent de seio venoso possuíram uma melhora de 93,7% no papiledema e 79,6% na cefaleia.
Ao comparar com outras formas de tratamento,
o stent foi mais eficaz, visto que na frenestração
da bainha do nervo óptico, a melhora da cefaleia foi de 44% e, já no desvio de líquor, 70% e de
80% no papiledema. Outro estudo com a mesma
abordagem terapêu tica demonstrou uma melhora da dor de cabeça em 78,3% (130 pacientes
de 160), de papiledema em 94,4% (84 de 89 pacientes) e da visão em 86,5% (64 de 74 pacientes).
O artigo que investigou a drenagem do LCR no
nervo óptico revelou que a normalização da PIC
aliviou a dor de cabeça em 60% dos pacientes e
a fotofobia em 50% dos pacientes. Conclusão:
Conclui-se que o stent de seio venoso demonstra
melhor efeito terapêutico de alívio dos sintomas
de HII em comparação aos outros tratamentos,
como a frenestração da bainha do nervo óptico, uso de acetazolamida e o desvio de líquido
cefalorraquidiano.

Introdução: A neuralgia do trigêmeo é um distúrbio unilateral caracterizado por ataques de
dor tipo choque elétrico, abruptos no início e
limitado à distribuição de um ou mais divisões
do nervo trigêmeo. É relatado que tem uma prevalência de 0,01-0,02% e uma incidência variando de cerca de 0,002 a 0,0071% e estendendo-se
até 0,02% por ano em indivíduos com mais de
60 anos de idade. A condição é mais comum
em mulheres do que em homens (proporção 3:
2). A farmacoterapia é a primeira escolha para o
tratamento, geralmente com estabilizadores de
membrana, mas os casos de resistência a medicamentos frequentemente requerem novas
estratégias, entre as quais vários tratamentos intervencionistas têm sido utilizados. Nos últimos
anos, surgiu uma nova estratégia terapêutica
composta por toxina botulínica, com resultados promissores, principalmente aos pacientes
com mais de 60 anos, em que se torna inviável
o uso de drogas e a realização de neurocirurgia. Objetivos: Analisar a conduta terapêutica do botox na neuralgia trigeminal, levando
em conta a particularidade de cada paciente.
Método: Estudo qualitativo descritivo nas bases
indexadoras MedLine e SciELO. Palavras chaves
utilizadas: “Botulinumtoxin A”, “Botox”, “trigeminal neuralgia”, “Neuropathic pain”. Filtros selecionados: últimos 10 anos, estudos em humanos
e de revisão sistemática. Foram selecionados 5
artigos entre 2008 e 2018. Resultados: O efeito
da toxina botulínica tem início entre 24-72 horas,
com início da melhora clínica entre 7-10 dias da
aplicação. A duração do efeito é variável, entre 2
e 6 meses, em média 3 meses. Os efeitos colaterais podem ser dor no local da injeção, formação
de equimoses ou hematomas nos locais de aplicação, acentuada fraqueza muscular transitória,
astenia. Existe a possibilidade da indução de formação de anticorpos contra a toxina botulínica,
impedindo a sua ação terapêutica. Conclusão: A
administração de toxina botulínica pode ser uma
estratégia terapêutica segura e eficaz em pacientes com neuralgia do trigêmeo refratária a medicamentos, principalmente por não apresentar
efeitos adversos sistêmicos, apesar dos dados
limitados. O que sugere ensaios clínicos e randomizados maiores visando melhores resultados.

Kajiwara CY1; Faria BS1; Loschi RS1.
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Introdução: Migrânea é uma cefaleia primária,
incapacitante, com dois substratos clínicos bem
definidos, com e sem aura, representada por sintomas neurológicos focais. Sua duração varia de
4 horas até 3 dias. Sintomatologia clássica é dor
unilateral, pulsátil, de moderada a forte intensidade, com piora à atividade física. Já a aura faz
referência a sintomas neurológicos reversíveis,
predominantemente prodrômicos em relação à
cefaleia, com distúrbios visuais e sensitivos, principalmente. Por tal intensidade, não raro se observa abuso de medicamentos abortivos. Configura-se abuso por AINES ou analgésicos comuns
seu uso ≥ 15 dias ao mês, por > 3 meses, enquanto no caso de opiáceos e triptanos, uso ≥ 10 dias
ao mês, por > 3 meses. Dentre pacientes com tal
comportamento, destacam-se os portadores de
migrânea associada a distúrbios psiquiátricos.
O excesso medicamentoso pode desenvolver,
paradoxalmente, ce faleia crônica secundária à
hipermedicação, além de disfunções orgânicas,
como renal, úlceras em mucosa gástrica e duodenal (no caso de AINES). Objetivos: Analisar os
impactos causados pelo abuso de analgésicos
em pacientes com migrânea. Método: Foram utilizados acervos das bases de dados Scielo e Pubmed. Como critério de inclusão os descritores:
“Migranêa”, “abuso de analgésicos”, “comorbidades”; e de exclusão os artigos que fugissem da temática do foco de pesquisa. Assim como os livros
“As Cefaleias na Prática Médica” e “Classificação
Internacional de Cefaleias” 3ª edição – 2014.
Resultados: Na tentativa de minimizar a dor ou
evitar nova crise, cerca de 80% de migranosos se
automedicam. De acordo com os dados analisados, 37% utilizam os analgésicos compostos com
Dipirona, 23% Dipirona, 6% compostos com
Paracetamol, 16% Paracetamol, 6% triptanos e
12% AINES. Entretanto, o uso descontrolado de
medicações sintomáticas pode levar à cefaleia
secundária por abuso de analgésicos em 69% dos
usuários, além de quadros psiquiátricos, como
ansiedade, distúrbio de humor e depressão moderada ou grave em 58,7%. Conclusão: De acordo com os dados analisados, pode-se dizer que
a necessidade de pacientes enxaquecosos que
realizam automedicação, com conseguinte abuso analgésico, se explica pela ausência de correto
tratamento profilático ou até mesmo abortivo de
crise. Com adequada orientação e acompanhamento individualizado, a tendência é de queda
na incidência de dependência analgésica e menos disfunções orgânicas, com consequente aumento na qualidade de vida.
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A EFICÁCIA DA ESTIMULAÇÃO NÃO INVASIVA DO
NERVO VAGO NO TRATAMENTO DA CEFALEIA EM
SALVAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
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Introdução: A cefaleia em salvas (CS) é caracterizada por episódios de dor intensa, unilateral,
acometendo principalmente as regiões orbital,
periorbital ou temporal. A CS episódica (eCS)
tem duração de 7 dias a 1 ano, intercalada por
períodos de remissão (PR) maior ou igual a 1
mês. A forma crônica (cCS) persiste por mais de
1 ano sem remissão ou com PR menor que 1 mês.
As crises álgicas estão sempre associadas à sintomatologia de disfunção autonômica (lacrimejamento, ptose, miose, edema palpebral e congestão nasal). O tratamento medicamentoso da CS
apresenta-se com muitos efeitos adversos e resultados poucos consistentes. Nos últimos anos
o desenvolvimento de uma nova técnica, a estimulação não invasiva do nervo vago (nVNS), pelos métodos transauricular e transcervical, vem
se mostrando uma forma alternativa na terapia
das CS. Objetivos: Investigar, mediante uma revisão sistemática, a eficácia da nVNS no tratamento da CS. Método: Foram analisados ensaios
clínicos controlados e randomizados publicados
originalmente em inglês, nos últimos cinco anos,
em humanos, tendo como referência a base de
dados National Library of Medicine (MEDLINE).
A busca foi efetuada mediante consulta ao Medical Subject Headings (MeSH), através do portal
da U.S. National Library of Medicine (NLM) e os
descritores utilizados foram: cefaleia em salvas e
tratamento. Inicialmente foram encontrados 637
estudos e após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, apenas seis artigos fizeram parte
do escopo e análise final. Resultados: Os estudos
analisados envolveram 442 pacientes com idade
entre 18 e 70 anos. A terapia de nVNS para eCS
ofereceu benefícios clinicamente significativos,
incluindo alívio rápido da dor (dentro de 15 minutos) e sustentação da mesma por até 60 minutos. Os ataques de eCS foram bem controlados
repercutindo melhora na qualidade de vida e diminuição dos custos. Para o tr atamento das cCS,
a nVNS trouxe benefícios clínicos superiores
ao tratamento padrão, reduzindo o número de
ataques por semana e o consumo de medicação
abortiva. Conclusão: A nVNS é um método seguro, bem tolerado e representa uma nova opção
de tratamento para CS. A associação às terapias
atuais trouxe redução nos riscos das interações
medicamentosas e dos efeitos adversos.
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(LEU608ARG) NO EXON 21 DO GENE DNMT1
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Introdução: A ataxia cerebelar autossômica dominante, surdez e narcolepsia (ACAD-SN, tipo 1)
é uma doença rara, degenerativa e causada por
mutações da metiltransferase DNMT1. Caracteriza-se por início tardio (30 a 40 anos), narcolepsia com ou sem cataplexia, surdez, ataxia e,
posteriormente, demência. O objetivo é descrever pela primeira vez a ACAD-SN causada pela
variante patogênica c.1823T>G p.(Leu608Arg)
em heterozigose no exon 21 do gene DNMT.
Relato do caso: Homem, 39 anos, branco, fisioterapeuta, sem histórico de doenças neurológicas na família. Desde 2015, paciente evolui
com dificuldade para deambular apresentando
desequilíbrio de caráter flutuante. Associado ao
quadro, apresentou hipoacusia bilateral e tremor
de ação em membros superiores. Apresenta sonolência diurna excessiva com histórico clínico
de cataplexia. A IRM encefálica evidenciou sinais
de atrofia encefálica difusa desproporcional para
a idad e. Ao exame neurológico, apresentou-se
orientado (MEEM 29); marcha atáxica cerebelar;
ataxia cerebelar apendicular (membros superiores e inferiores) com dismetria e hipermetria; tremor de ação com piora no final de movimento.
Foi realizado sequenciamento de nova geração
(NGS) de um painel de 151 genes associados a
ataxias que identificou a variante patogênica c.
1823T>G p.(Leu608Arg) em heterozigose no gene
DNMT1 associada a ACAD-SN. Foram realizados
BERA, eletroneuromiografia, tomografia de coerência óptica, polissonografia que exibiram, respectivamente, comprometimento retrococlear;
axonopatia periférica irregular leve a moderada
de predomínio distal; dano glaucomatoso em
ambos os olhos; e diminuição do percentual de
sono de ondas lentas, aumento do número de
despertares, de sono REM e do IAH por eventos
obstrutivos. Além disso, o paciente pontuou 9
na escala de sonolência de Epworth. Conclusão:
Para o melhor do nosso conhecimento, a variante de troca de sentido c. 1823T>G p.(Leu608Arg)
do gene DNMT1 nunca foi vista em associação
com ACAD-SN. A variante apresenta fortes características patogênicas in silico: ela é considerada “causadora de doença” pelo programa
Mutation Taster, “deletéria” pelo programa SIFT
e provavelmente “causadora de dano” pelo programa Polyphen-2. Segundo o banco de dados
gnomAD, esta variante não foi vista em mais de
120 mil exomas de pessoas sadias de populações mundiais. Este relato de caso tem grande
relevância no conhecimento dessa condição em
pacientes brasileiros, contribuindo para o diagnóstico de novos casos.

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: ANÁLISE
DE DETERMINANTES GENÉTICOS EM DOENÇA
FALCIFORME
Magalhães NNS; Santos OF; Ernesto IC; Silva MS;
Medeiros RL; Rodrigues LOW; Nascimento ACM; Ribeiro
LC; Sudário LC; Rodrigues DOW.
E-mail: nathnoyma@hotmail.com

Introdução: A doença falciforme (DF) é a doença hereditária monogênica mais comum no
Brasil, ocorrendo predominantemente entre
afrodescendentes. O termo DF inclui Anemia
Falciforme (AF) e condições patológicas em que
o gene da hemoglobina S está associado a outras
hemoglobinopatias hereditárias, tais como SC,
S/beta0 e S/beta+ talassemia (S/b), SD Punjab,
entre outras. O Acidente vascular cerebral (AVC)
é uma das complicações mais graves da DF e é
responsável por 20% da mortalidade entre estes
pacientes. Objetivos: Verificar fatores genéticos
associados ao AVC em crianças com DF. Método:
No período entre 1998 a 2007, 188.916 crianças
nascidas na região da Zona da Mata Mineira e
Vertentes foram submetidas à triagem neonatal
para DF através do Programa de Triagem Neonatal (PETN-MG). Foram encaminhadas 135 crianças com DF para a instituição pública de referência em hemoglobinopatias na região. O estudo
tra ta-se de uma coorte, composta de 110 crianças, os critérios de exclusão foram óbito antes
do início do projeto, perda de acompanhamento
na instituição e genótipos de DF não associados
ao AVC (SD e S-). As variáveis analisadas foram:
tipo de hemoglobinopatia, sexo, coexistência
da alfa Talassemia (α-Tal), haplótipos do cluster
da cadeia beta globina e a variável de desfecho
foi a presença de AVC. O diagnóstico de AVC foi
feito clinicamente ou por meio de exames complementares tais como Doppler Transcraniano
e angioressonância magnética dos vasos cerebrais. A análise estatístical foi realizada por meio
do teste do Qui-quadrado no programa SPSS®
14.0. Resultados: Entre as crianças com DF, 60%
eram portadoras de AF. A prevalência da coexistência com a α-Tal foi de 30,3% e o haplótipo
Bantu (CAR) foi identificado em 89,2%. A incidência de AVC foi significativamente maior na
AF (27,3% versus 2,3%; p=0,001) e no sexo masculino (24,1% versus 9,6%; p = 0,044). A pr esença
da α-Tal (p=0,196) e do haplótipo CAR (p =0,543)
não foram significantemente associadas à ocorrência de AVC. Conclusão: O AVC apresenta alta
incidência na AF e em crianças do sexo masculino. Coexistência de α-Tal ou de haplótipos do
cluster da beta globina não apresentaram associação significante com AVC. A heterogeneticidade entre as populações previamente avaliadas
e a não reprodutibilidade entre estudos indicam
a necessidade de identificação de novos fatores
genéticos e seu papel no risco de AVC na DF. Suporte Financeiro FAPEMIG.
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Introdução: A Dissecção da Artéria Vertebral
(DAV) pode decorrer de movimento anormal do
pescoço que alonga e comprime artérias, lesionando camada íntima do vaso. Isso permite a
intrusão dissecante de sangue entre suas camadas, formando um lúmen irregular, propenso à
estenose ou dilatação aneurismática, causando
Acidente Vascular (AV) nos respectivos órgãos
irrigados, como o cerebelo. Neste caso, cefaleia
occipital, dor látero cervical, hemiparesia, nistagmo, desequilíbrio e vertigem são achados
comuns. O diagnóstico da DAV associado à AV
cerebelar demanda boa anamnese, Ressonância
Magnética (RM) e arteriografia ou Tomografia
Computadorizada (Angio TC), na qual se identificam trombose ou oclusão do tipo “chama de
vela” próxima a C2. Este trabalho relata caso de
DAV que resultou em AV cerebelar após uma série de espirros em salva (ES). Relato de caso: Homem, 37 anos, com história de hérnia de disco e
rinossinusite alérgica, nega tabagismo e etilismo.
Durante crise de ES, decorrente de rinossinusite
intensa e com ricocheteamento da cabeça, ocorreu desalinhamento leve de C3 que se manteve
por duas semanas e foi corrigido por fisioterapia.
Após 21 dias, ocorreram novas crises de rinossinusite acompanhadas por cefaleia intensa frontotemporal esquerda e sequência de ES, tendo o
paciente segurado alguns espirros. Após um desses eventos, desenvolveu nistagmo horizontal
por meia hora sem sinais vestibulares. Esses sintomas desapareceram, permanecendo leve cefaleia temporal à esquerda por uma semana com
limitados episódios de vertigem. Três dias após
a última crise de ES, foi realizada uma RM que
evidenciou dois pontos de isquemia cerebelar
e uma falha de enchimento na artéria vertebral
direita. Dois dias depois, foram feitos uma Angio
TC, que apontou DAV direita com trombo local e
sem sinais de aneurisma, e Doppler Transcraniano, que não evidenciou aumento do fluxo na artéria vertebral. Iniciou-se tratamento com anticoagulante Apixabana de 5 mg, por três meses de
12 em 12 horas, até reavaliação com nova Angio
TC. O paciente foi afastado por um mês de suas
atividades e por três meses de exercícios físicos
intensos. O trabalho foi submetido à plataforma Brasil sob o número 20075019.2.0000.5103.
Conclusão: Assim, a DAV relacionada a AV cerebelar é um quadro raro que, embora emergencial, pode levar a hipóxia tecidual cerebelar,
apresenta tratamento acessível, como terapia
com fármacos anticoagulantes, e consequente
prognóstico positivo para resolução do caso.
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Introdução: O acidente vascular cerebral é responsável por um alto índice de mortes, sendo
a segunda maior causa de óbitos no mundo.
Também é causa de incapacidade na vítima. Ele
consiste na interrupção ou diminuição do suprimento sanguíneo do cérebro e também pode
ser causado por alguma hemorragia cerebral.
Diferenciando-o entre isquêmico ou hemorrágico. Objetivo: Analisar o atual panorama de
procedimentos de tratamento de acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico ou isquêmico
realizados no município de Vassouras durante 10
anos e correlacionar a epidemiologia atual com
os resultados obtidos. Método: Realizou-se uma
revisão sistemática da literatura e uma coleta
observacional, descritiva e transversal dos dados de tratamento de acidente vascular cerebral
(AVC) hemorrágico ou isquêmico, disponíveis
no DATASUS – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) por um período de dez
anos – dezembro de 2008 a dezembro de 2018,
avaliando valor de gastos públicos, complexidade, taxa de mortalidade, óbitos, permanência e
caráter de atendimento e artigos disponíveis em
Scielo, Lilacs e PubMed. Resultados: No período
analisado observaram-se 1.487 internações para
a realização de procedimentos de tratamento
de acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico ou isquêmico, representando um gasto total
de R$2.952.172,87, sendo 2018 o ano com maior
número de internações (204) e também 2018 o
ano responsável pelo maior valor gasto durante
o período (R$463.860,86). Do total de procedimentos, 9 foram realizados em caráter eletivo e
1.478 em caráter de urgência, tendo sido todos
os 1.487 considerados de média complexidade. A
taxa de mortalidade total nos 10 anos estudados
foi de 19,70, correspondendo a 293 óbitos, sendo
2009 o ano com taxa de mortalidade mais alta,
26,36, enquanto o ano de 2011 apresentou a menor taxa, 16,22. A taxa de mortalidade dos procedimentos eletivos foi de 22,22 em comparação a
19, 69 nos de urgência. A média de permanência
total de internação foi de 9,6 dias. Pode-se observar, a partir do presente estudo, que se trata
de um procedimento majoritariamente realizado em caráter de urgência. Entretanto, a taxa de
mortalidade nos procedimentos de urgência é
menor que nos eletivos. Conclusão: É válido salientar que apesar de ser considerado de média
complexidade, possui uma taxa de mortalidade
alta se comparado a outros procedimentos. Além
disso, é importante destacar a necessidade da
notificação correta dos procedimentos, visando
aprimorar a análise epidemiológica atual.
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Introdução: Identificar déficit neurológico focal
é algo muito importante no nosso meio evitando rapidamente maiores sequelas. A Síndrome
de Alarme Capsular (SAC) é um tipo de acidente
intermitente transitório que simula os sintomas
clínicos de acidente vascular encefálico (AVE);
são quadros de déficit neurológico que cede de
forma espontânea e se repete 3 a 4 vezes em um
período de 2 horas. Trata-se de uma entidade
pouco frequente, e deve ser considerada no diagnóstico diferencial diante quadros de déficit neurológico focal causado por uma lesão da cápsula
interna que provoca esta sintomatologia intermitente. Relato do caso: Homem, 70 anos, independente para suas atividades diárias, foi atendido hospital de urgência referindo que acordou
durante a noite com hemiparesia esquerda,
disartria e desvio de comissura labial direita de
remissão rápida. Ao exame inicialmente assintomático, repetindo a mesma clínica em quatro ep
isódios de 4-5 minutos de duração, recuperando
de forma espontânea e com exames laboratoriais
e neurológicos normais. Ao apresentar o 4º episódio de sintomatologia em um período de duas
horas em um ambiente hospitalar foi investigado
para AVE; realizada tomografia computadorizada
com contraste que foi normal. Então submetido
a fibrinólise de urgência com objetivo de reduzir
possíveis sequelas, apresentando boa evolução
sem sequelas. Conclusão: Conclui-se que a SAC
é uma síndrome rara com sintomatologia intermitente e de resolução rápida mimetizando um
acidente vascular encefálico, apesar de não recomendada a terapia anticoagulante nas principais
diretrizes nacionais e internacionais a fibrinólise
tem sido utilizada em alguns serviços de neurologia internacionais evitando maiores sequelas
como no caso apresentado.
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HEMISFÉRIO DIREITO: UM CASO INCOMUM

Vianello JA1; Mafra AC1; Pires LA1; Araújo DO1.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA.

1

E-mail: vianellojardel@gmail.com

Introdução: A Síndrome de Moyamoya é uma
doença cerebrovascular progressiva, crônica e
rara, caracterizada por estenose dos ramos distais das artérias carótidas internas e desenvolvimento compensatório da vasculatura a partir do
polígono de Willis. A fisiopatologia não é clara e
as possíveis causas incluem herança genética,
angiogênese, doenças autoimunes, radiação e
infecções crânio-cervicais. Ocorre predominantemente em japoneses e com diferentes manifestações clínicas, que incluem Acidente Vascular
Cerebral (AVC), crises convulsivas ou cefaleia.
Esse trabalho objetiva apresentar um relato de
caso de uma mulher de 40 anos com cefaleia
recorrente diagnosticada com doença de Moyamoya. Visando uma melhor compreensão dessa
síndrome e alertando para a necessidade da sua
inclusão no diagnóstico diferencial de determinadas síndromes neurológicas, como cefaleias
e AVEs. Relato do caso: Mulher, 40 anos, natural
e residente de Juiz de Fora, sem descendência
japonesa, tabagista desde os 14 anos (25 anos/
maço), com histórico de AVC isquêmico aos 16
anos, que resultou em hemiparesia completa à
esquerda e desvio da rima à direita. Em dezembro de 2016, procurou o ambulatório de doenças
cerebrovasculares mantendo paresia em dimidio
esquerdo e queixando-se de parestesia em MMII.
Em fevereiro de 2018 a paciente começou a queixar-se de cefaleia diária, de forte intensidade
opressiva, em região parietal e posteriormente
irradiada para todo hemicrânio direito, associada a náuseas, foto e fonofobia. Iniciou Propranolol e Amitriptilina com baixa resposta terapêutica. Realizou angiorressonância com resultado
consistente de Moyamoya, e em arteriografia,
constatou-se oclusão de segmento M1 da Artéria Cerebral Média direita com proeminência de
vasos colaterais leptomeníngeos adjacentes sugerindo aspecto padrão Moyamoya. Conclusão:
A doença de Moyamoya, apesar de rara, deve ser
consi derada como diagnóstico principal ou diferencial em casos de AVE, cefaleia e crises convulsivas. Apesar de ser classicamente associada
a indivíduos de ascendência japonesa ela não é
uma doença exclusiva desta população. A doença apresenta 2 picos de incidência, um em crianças em torno de 5 anos e outro na idade adulta,
na faixa dos 40 anos, como é o caso de nossa paciente. Ainda não há nenhum tratamento disponível para reverter a doença de forma primária,
sendo o manejo focado na prevenção de AVEs, na
melhora do fluxo sanguíneo nas regiões afetadas
e no controle dos sintomas associados.
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Introdução: O acidente vascular cerebral (AVC)
é uma disfunção neurológica aguda de origem
vascular, com desenvolvimento súbito de sinais
clínicos de distúrbios da função cerebral, com
duração superior a 24 horas. Novas modalidades
terapêuticas têm sido desenvolvidas para monitorar pacientes após AVC, como a estimulação
transcraniana por corrente contínua (ETCC) que consiste na estimulação cerebral não invasiva por aplicação de uma corrente direta fraca
sobre o córtex motor primário ipsisional, o que
induz mudanças na excitabilidade cortical (a
estimulação anódica aumenta a excitabilidade).
Logo, há indução da neuroplasticidade pela ativação simultânea de neurônios intracorticais e
outra população de neurônios ativados pela estimulação periférica somatossensorial. Objetivos:
Avaliar a eficácia da ETCC no tratamento de AVC.
Método: Foram analisados estudos publicados
nos últimos três anos na base de dados MedLine, sendo utilizado na construção da frase de
pesquisa o DECs e o MeSH. Foram estabelecidos como critérios de inclusão: ensaios clínicos
controlados e randomizados (ECCR), publicados
nos últimos três anos, em inglês e como critérios
de exclusão: intervenções pouco claras, mal descritas ou inadequadas. A plataforma PRISMA foi
utilizada com o intuito de melhorar o relato dessa revisão. Resultados: Foram encontrados 33 estudos e, após a leitura, cinco foram selecionados
para o escopo dessa revisão, envolvendo um total
de 190 participantes. Os ECCR analisados apontaram os aspectos positivos e negativos da ETCC.
Em relação aos benefícios, há uma redução de
efeitos adversos - os neurônios não são afetados
diretamente. Comparada a outras técnicas, a
ETCC é mais econômica e fácil de executar. Os
efeitos neuroplásticos são pós-estimulatórios,
com níveis de habilidade pós-treinamento mantidos por até três meses. A indução da neuropl
asticidade resulta em um efeito benéfico sobre a
função motora de membros superiores paréticos
e aprendizado da habilidade motora. Em relação
aos pontos negativos, há limitação de corrente
máxima aplicada a fim de evitar cefaleia. A plasticidade ilimitada pode desestabilizar as redes
neuronais e as questões permanecem sobre em
que momento, após o tratamento, a ETCC é adequada. Por fim, a ETCC pode gerar alteração na
conformação das proteínas transmembrana, aumento do nível intracelular de cálcio e expressão
gênica prévia. Conclusão: A prática da ETCC é
benéfica e eficaz no tratamento do AVC, apesar
de apresentar algumas limitações.
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Introdução: Sabe-se que a maioria das pessoas
possui dominância para a área de linguagem
no hemisfério esquerdo. De acordo com a literatura, em pacientes destros, a incidência de
dominância para área da linguagem à esquerda
é de 96% e à direita é de 4%. Já na população canhota e ambidestra, 76% possuem o hemisfério
esquerdo dominante para a linguagem, 14% não
apresentam um hemisfério definido e apenas
10% possuem o hemisfério direito dominante
para as funções linguísticas. Segundo tal epidemiologia, ao avaliar um paciente com acidente
vascular cerebral em hemisfério direito, não se
espera sintomatologia afásica no quadro clínico.
No entanto, observam-se relatos de lateralização
atípica para as áreas de Broca e Wernicke. Sendo assim, o presente estudo tem como intuito
relatar o caso de paciente com AVC em território da artéria cerebral média direita evoluindo
com afasia. Relato do Caso: WCS, masculino, 4 2
anos, canhoto, hipertenso não controlado, dislipidêmico. Etilista crônico, tabagista, usuário de
drogas ilícitas. Apresentou queda com fratura de
úmero esquerdo, sendo internado por 18 dias
para tratamento. Após 4 dias de alta, paciente
apresentou quadro de dificuldade para deambulação e afasia, sendo admitido para nova internação. A tomografia computadorizada de crânio
revelou achados sugestivos de injúria isquêmica
pós-aguda em região de ramo inferior de artéria
cerebral média (acometendo lobo temporoparietal direito). Ao ser examinado no ambulatório
de Neurologia, o paciente apresentou quadro de
afasia transcortical motora, apraxia motora/ideomotora/dinâmica, grau de força muscular 5 em
dimídio direito, 4 em dimídio esquerdo e grau
2 em reflexos profundos. Na evolução, paciente
permaneceu com afasia e alterações mnésticas
desde o quadro de AVC e iniciou com crises epilépticas focais com disseminação hemisférica
bilateral, sendo encaminhado ao ambulatório de
epilepsia para tratamento especializado. O TCLE
foi consentido pelo paciente. Conclusão: Com
base no que foi exposto, é importante observar
a epidemiologia sobre padrões inversos de assimetria da linguagem. Tal conhecimento auxilia
o médico na adequada interpretação de sinais e
sintomas afásicos desenvolvidos de forma clinicamente inesperada após um AVC. Deste modo,
é crucial a atenção ao hemisfério dominante do
paciente considerando possibilidades de lateralidade atípica, para assim conduzir sua evolução
clínica.
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Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis (síndrome metabólica, diabetes mellitus
e hipertensão arterial sistêmica) são altamente
prevalentes na população adulta. Além disso, são
fatores de risco para doenças cérebro vasculares,
que são a 2a maior causa de óbito na população.
Dessa maneira, necessitam ser diagnosticadas
rapidamente e corretamente nas emergências
hospitalares e nas unidades de pronto atendimento (UPAs) a fim de prover o tratamento
adequado, minimizando as sequelas. Frequentemente, o primeiro emprego de um médico
generalista é como plantonista em emergências
ou UPAs. Portanto, o conhecimento básico de
neurologia para o generalista é fundamental ao
diagnóstico correto e encaminhamento adequado do paciente. Objetivos: Pesquisar conhecimentos básicos dos alunos do curso de medicina de uma faculdade privada do Rio de Janeiro
visando avaliar o aprendizado necessário à um
generalista para diagnóstico e tratamento de
AVC em emergências. Método: Inquérito com
33 alunos, amostra aleatória representativa, por
survey eletrônico aplicado a alunos do 6º, 10º
e 12º períodos. A escolha dos períodos ocorreu
de maneira a se dividir as questões em básicas
(3) ao fim da semiologia, 2 intermediárias (depois da clínica médica) e 2 imprescindíveis (ao
fim do curso). Resultados: Dentre os 33 surveys
analisados, a percepção quanto a formação em
neurologia (escala Likert) foi considerada, pelo
alunos, insuficiente por 44,4% (6º per.), 71,4%
(10º per.), 62,5% (12º per.); neutra por 38,9% (6º),
14,3% (10º) e 12,5% (12º) e suficiente por 16,7%
(6º), 14,3% (10º) e 25% (12º). Em relação ao total
de alunos, a média ponderada com resposta correta para o 6º per. foi de 46,3% (questões básicas),
19,4% (questões intermediárias), 25% (questões
imprescindíveis); para o 10º per., foi de 81%
(básicas), 50% (intermediárias), 21,4% (imprescindíveis); para o 12º per. foi de 87,5% (básicas),
62,5% (intermediárias), 31,3% (imprescindíveis).
Conclusão: O primeiro resultado relevante foi a
insatisfação quanto à formação em neurologia,
já que 54,5% do total dos respondentes a considera insuficiente. Essa informação é coerente
com a proficiência dos alunos na relação período/ aprendizado. Em média, 46,3% (6o per.),
68,6% (10o per.) e 64 ,3% (12o per.) dos alunos
respondem corretamente as questões relativas à
sua fase no curso. Assim, os resultados detalhados constituem informação relevante para orientar o corpo discente e docente quanto à aperfeiçoar a formação básica em neurologia.

Introdução: CADASIL é uma arteriopatia cerebral causada por mutação no gene NOTCH3,
cursando com acúmulo do receptor proteico de
tal gene em artérias. Caracteriza-se pela tétrade: infartos cerebrais subcorticais recorrentes,
demência vascular, desordem de humor e migrânea. Na ressonância magnética há acometimento do lobo frontal e áreas profundas do
cérebro, com aumento do número de infartos
lacunares. Frequentemente é confundida com
outras síndromes demenciais e subdiagnosticada, a frequência da prevalência da doença
é muito subestimada e não existem trabalhos
específicos para apurá-la em território nacional, no entanto, um estudo realizado na Escócia
apontou uma prevalência de 4.15/100.000 habitantes. O diagnóstico é feito pela biópsia de pele,
RNM e TC, sendo o teste genético o padrão-ouro. Relato do caso: Mulher, 46 anos, atendida
no ambulatório de neurologia, queixando-se de
hemiparesia esquerda desproporcionada de predomínio crural. Relata episódio de AVE em 2016,
cursando com paresia em dimidio esquerdo. Em
18/07/17 apresentou quadro semelhante ao supracitado, recorrendo à UPA, onde foi realizada
TC de crânio que evidenciou acentuada redução
dos valores dos coeficientes de atenuação da
substância branca periventricular e das coroas
radiadas, indicativo de leucoaraiose isquêmica,
com pequenas lacunas sequelares núcleo-capsulares. Ao exame físico, apresentou apraxia
motora, disdiadococinesia, fala atípica, espasticidade e hipoestesia, marcha parética, reflexos
de Hoffmann e Troemner presentes e paresia,
todos à esquerda. Hipertensa de longa data e em
acompanhamento desde 2016 com suspeita de
CADASIL, corroborada com quadro de síndrome
demencial e cefaleia de características migranosas, além de acometimento da substância branca evidenciado em exames de imagem. Realizou
ressonância magnética em 03/11/17 para análise comparativa, onde evidenciou comprometi
mento de pedúnculo cerebelar médio esquerdo e
surgimento de novas lacunas isquêmicas e de focos de deposição de hemossiderina relacionados
a micro-hemorragias. Realizou teste genético em
30/11/17 com positividade do gene NOTCH3
relacionado a CADASIL, que concluíram o diagnóstico levantado após história clínica e exame
físico. Conclusão: Por apresentar-se com infartos
cerebrais difusos, CADASIL tem um repertório
de sintomas clínicos bem amplo que dificulta o
diagnóstico. Dessa forma, é indispensável uma
boa anamnese e investigação clínica para descoberta e intervenção precoces da doença.
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Introdução: Mutação espontânea em camundongos produz o gene Wlds (“Slow Wallerian
Degeneration”), neuroprotetor em modelos de
degeneração axonal. O processo de degeneração axonal ocorre desde os primeiros estágios
da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), culminando com apoptose neuronal. Compreender
como o fenótipo neuroprotetor Wlds atua pode
alavancar o conhecimento acerca da progressão
da doença e suscitar o desenvolvimento de intervenções terapêuticas para a ELA, uma doença
neurodegenerativa fatal. Objetivos: Determinar
se a manifestação do fenótipo Wlds em modelos
murinos de ELA confere proteção neuronal, atenuando a progressão da doença. Método: Bases
de dados (MEDLINE, PubMed e SciELO) foram
consultadas de julho a setembro/2019, sem filtro, com a palavra-chave: “Wlds protein”. Sessenta e nove artigos encontrados com a estratégia
de busca inicial foram avaliados pelos autores, e
um total de três artigos atenderam aos critérios
de inclusão: (1) expressão do fenótipo Wlds em
modelos murinos de ELA, (2) axonopatia. Critérios de exclusão: (1) Wlds em outras condições
experimentais ou patológicas. Resultados: O
gene Wlds e os genes dos modelos de ELA foram
herdados pelas proles avaliadas a partir de cruzamentos de progenitores machos/fêmeas portadores do gene Wlds com fêmeas/machos portadores dos genes dos modelos de ELA. O fenótipo
Wlds foi neuroprotetor no modelo de ELA pmn/
pmn e, em menor grau, também no SOD1G93A.
Diferentemente, no SOD1G37R a Wlds não exibiu efeito neuroprotetor. No pmn/pmn houve
atenuação da degeneração de axônios e da junção neuromuscular, e maior sobrevivência dos
animais. No SOD1G93A houve proteção contra
a desnervação muscular e discreto aumento do
tempo de vida. Porém, como no SOD1G37R, no
SOD1G93A a Wlds não amenizou a degeneração
sensorial, a qual também ocorre na ELA, inclusive em humanos. Julgamos em nossa análise a
forte qualidade metodológica dos artigos e inferimos que fatores moleculares e/ou mecanismos
específicos respondem pela ação neuroprotetora da Wlds, uma vez que distintos modelos de
ELA apresentaram resultados não convergentes.
Conclusão: Embora o fenótipo Wlds tenha sido
inócuo em um dos modelos, em outros a proteína apresentou efeito discreto ou ação neuroprotetora substancial, fato que pode despertar
o interesse da comunidade científica em buscar
uma melhor compreensão do fenômeno neuroprotetor da Wlds vislumbrando desenvolver alguma estratégia terapêutica capaz de ao menos
amenizar a progressão da ELA.
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Introdução: A esclerose lateral amiotrófica (ELA)
é um distúrbio neurodegenerativo progressivo e
intratável levando a morte dos motoneurônios
corticais e espinhais (MNs). As células-tronco
oferecem um meio para substituir as células perdidas, fornecer suporte neurotrófico e melhorar
o microambiente doente. O transplante de células-tronco neurais intraespinhais na esclerose
lateral amiotrófica pode representar uma nova
abordagem para desacelerar a progressão da
ELA. Objetivos: Verificar por meio de uma revisão sistemática, a segurança e a viabilidade do
transplante de células-tronco em regiões da medula espinhal cervical em indivíduos com ELA.
Método: Foram analisados estudos publicados
nos últimos 5 anos na base de dados National Library of Medicine (MedLine).A busca pelos descritores e termos utilizados foi efetuada mediante consulta ao MeSH e os utilizados foram sclerosis amyotrophic lateral,stem cell e treatment.F
oram estabelecidos como critérios de inclusão:
ensaios clínicos (EC) publicados nos últimos 10
anos em inglês realizados em humanos portadores de ELA e como critério de exclusão: pesquisas
feitas em ratos e intervenções que não estavam
relacionadas ao tema.A recomendação PRISMA
foi utilizada. Resultados: Foram encontrados 13
estudos e, após a leitura, 4 foram selecionados
para o escopo desta revisão envolvendo um total de 56 pacientes. Os EC analisados destacaram
que o manejo de células tronco forneceu suporte
neurotrófico aos motoneurônios corticais e espinhais tendo um efeito anti-inflamatório. Potenciais reações adversas foram avaliadas e o desfecho clínico foi avaliado pela escala funcional de
classificação da ELA (ALSFRS), capacidade vital
forçada (CVF) e escalas de fraqueza (WS) para
avaliar a força muscular nas extremidades inferior e superior. Não foram observadas suspeitas
de reações adversas graves. Foi identificado uma
redução no declínio da escala ALSFRS 3 meses
após a aplicação, indicando retardo na progressão da doença. Os valores de CVF permaneceram estáveis ou aumentados por um período
de 9 meses e os de WS se mantiveram apenas
estáveis. O procedimento de injeção cervical foi
bem tolerado e a progressão da doença não se
acelerou em nenhum indivíduo verificando a
segurança e a viabilidade das abordagens cervicais. Conclusão: O transplante intra-espinhal de
células-tronco neurais derivados da medula espinhal humana em pacientes com ELA pode ser
realizado com segurança e retarda a progressão
da doença.
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Introdução: A síndrome dolorosa do membro
fantasma é uma consequência clínica que ocorre
no local de um membro previamente amputado, sendo uma condição altamente prevalente
e debilitante. Na literatura mundial, até 85% dos
amputados apresentam síndrome dolorosa do
membro fantasma, enquanto no Brasil as estatísticas são escassas. Por apresentar conduta
desafiadora, ampla variedade de técnicas vem
sendo aventadas, destacando-se emprego da
realidade virtual, já utilizada em diversas áreas
médicas. Objetivos: Realizar revisão sistemática
da literatura sobre efeitos da realidade virtual no
tratamento da síndrome dolorosa do membro
fantasma. Método: Revisão sistemática na base
de dados Pubmed, utilizando expressões como
“phantom limb pain”, “amputation” e “virtual
reality”, com suas respectivas variações segundo
o MeSH. Os filtros utilizados foram “Humans”, “5
years”, “Full text”, sendo escolhidos 4 artigos diretamente relacionados ao tema dentre os 14 encontrados na pesquisa. Resultados: A Realidade
virtual tem sido utilizado como um dos métodos
de tratamento para a dor fantasma nos amputados que trabalham com estratégia de feedback
visual, sendo capaz de ativar córtex sensório-motor primário contralateral ao movimento virtual. Dessa forma, o feedback visual modifica a
representação do esquema corporal no cérebro,
levando-o a “acreditar” que o mesmo se encontra
normal e aliviando a dor fantasma. Além disso,
quando comparada a demais tratamento existentes, oferece dimensão espacial mais alargada,
com maior liberdade de movimentos e grande
variedade de ambientes interativos, sendo tratamento não invasivo, não farmacológico e envolvente, sem efeitos colaterais identificados no
momento. Conclusão: A aplicação da realidade
virtual é viável e promissora no tratamento da
dor do membro fantasma, mostrando-se superior à terapia de espelho, por exemplo. Contudo,
os estudos referentes ainda são escassos e, por
vezes, com alguma variabilidade ou discrepância, notadamente em relação ao que muitos clínicos defendem na utilização da prática clínica.
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Introdução: O pioderma gangrenoso é uma
dermatose neutrofílica rara cuja fisiopatologia
ainda não está totalmente esclarecida. Apresenta-se como nódulo sensível, placa ou pústula nas
extremidades inferiores, que se expande e torna-se uma úlcera de bordas violáceas e eritema
periférico. O diagnóstico é um desafio realizado,
em geral, por exclusão. Quanto ao tratamento, não existe padrão, mas os glicocorticoides
(GCs) constituem fármacos de primeira linha.
A importante ação anti-inflamatória e imunossupressora dos GCs é mediada, predominantemente, por mecanismos genômicos. Além disso,
acredita-se que com doses crescentes, ações não
genômicas manifestem-se. Recentes evidências
sugerem que essa ação não genômica ocorra em
neurônios nociceptivos de forma rápida, através
da ligação a receptores de membrana acoplados
à proteína G, modulando agudamente o comportamento nociceptivo. Revela-se, portanto,
um mecanismo ainda não muito considerado
de analgesia. O objetivo deste relato de caso
foi debater o papel analgésico dos GCs e apontar possíveis mecanismos de ação envolvidos.
Relato do caso: Homem, 53 anos, natural de
Minas Gerais, ex-tabagista. Em 11/03/2019, foi
internado no hospital Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora com lesão ulcerada em dorso
de pé esquerdo, de grandes dimensões, aspecto
profundo e com exposição de tendões. Referia
início de uma pequena lesão há aproximadamente 5 meses. Apresentava intenso quadro
álgico de difícil controle, que permanecia em
repouso, sendo impraticável a movimentação
do membro, com alívio discreto ao pendê-lo. Realizou Doppler arterial e AngioTC de MIE, sem
evidências de lesões obstrutivas. Exames laboratoriais mostraram provas inflamatórias elevadas, PCR=11,3 mg/dL (N=0,9) e VHS=74 mm na
primeira hora. Em 29/03, foi iniciado tratamento
com prednisona 60mg/dia. Novos exames, após
15 dias, mostraram PCR=0,3 e VHS=18. Apesar da normalização das provas inflamatórias,
não houve melhora da dor. Com a evolução do
quadro, diagnosticou-se pioderma gangrenoso.
No dia 14/05, foi iniciada pulsoterapia com metilprednisolona 500 mg/dia por 3 dias, repetida
em 21/05. De 24/05 em diante, foi mantido com
prednisona 100mg/dia com controle total da dor.
Conclusão: O presente relato reforça a hipótese
da ação não genômica dos GCs, em altas doses,
na modulação da dor. Houve normalização das
provas inflamatórias com menores doses, entretanto o efeito analgésico só foi obtido com doses
altas, superiores a 1 mg/Kg/dia de prednisona.
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ANESTESIA COM BAIXA DOSE DE OPIOIDE EM
NEUROCIRURGIA: RELATO DE CASO

OS EFEITOS DA ACUPUNTURA NO TRATAMENTO DA
FIBROMIALGIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Vieira LK1; Vieira VLR1;Schmidt IA1; Espósito TS1;.

Andrade KFO1; Alves MPM1; Silveira RS1; Fernandes CS1;
Junqueira CFS1; Moreira RCV1; Pinto RA1; Borges IN1;
Nascimento MEM1; Alves PHR².

BALNEOTERAPIA E BANHO DE LAMA COMO
POSSÍVEIS ADJUVANTES AO TRATAMENTO DE
FIBROMIALGIA: REVISÃO SISTEMÁTICA
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Introdução: Relata-se que a abordagem de tumores cerebrais pela via posterior com paciente
sentado, representa um desafio ao anestesiologista devido à complexidade do procedimento
anestésico cirúrgico, uma vez que se faz necessária proteção cerebral e total imobilidade do
paciente. A associação de Cetamina, Dexmedotemidina e rigorosa monitorização com o Monitor de profundidade do sono (BIS) permitem a
prática da anestesia geral (AG) com subdoses de
opiaceos sem que ocorra decréscimo na qualidade do ato anestésico. Relato do caso: Homem, 27
anos, realizou uma ressecção de tumor de glândula pineal. Procedeu-se monitorização com:
BIS, PANI, eletrocardiograma (ECG), oximetria
de pulso, capnografia, analisador de gases para
controle das frações expiradas e inspiradas de
desflurano. Indução anestésica com cetamina
200mcg/kg/h, dexmedotemidina 0,7 mcg/kg/h,
subdose de fentanil em uma injeção de 250 mcg
(inferior a 3mcg/kg), propofol 200 mg e, após
perda de consciência clínica confirmada no BIS.
Foi administrado cloreto de sódio a 7,5 % em um
total de 100 ml e manitol em um total de 200 ml
com o objetivo de se diminuir a pressão intracraniana. Houve completa ressecção do tumor sem
intercorrências e paciente foi extubado em sala
após administração de 400 mg de sugamadex.
Conclusão: O uso de baixas doses de opioides é
uma realidade principalmente após a chegada
da cetanina em neurocirurgia que outrora representava uma contraindicação para hoje ser claramente segundo a evidencia atual um fármaco
neuroprotetor bem como a dexmedotemidina
que reduz em até 90% o gasto de halogenados
e em até 50% o consumo de opioides e outros
agentes venosos. Conclui-se que a técnica anestésica utilizada foi extremamente adequada ao
procedimento uma vez que além de ter propiciado ótimas condições cirúrgicas, com estabilidade hemodinâmica e baixo uso de opioides,
permitiu também uma rápida recuperação com
baixos índices de dor no pós-operatório.
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Introdução: A fibromialgia (FM) é um distúrbio
reumático caracterizado por dor crônica generalizada, fadiga, distúrbios de sono e equilíbrio,
além de comprometimento neuropsicomotor.
Várias hipóteses são sugeridas em relação à FM,
incluindo alteração do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, alteração da nocicepção periférica
e a disfunção serotoninérgica, relacionada a
diminuição dos valores séricos de serotonina e
ao aumento dos de substância P (SP). A estimulação de pontos de acupuntura (AC) pode atuar
afetando nas concentrações desses mediadores
no cérebro e tecidos locais. Objetivos: Avaliar,
por meio de uma revisão sistemática, os efeitos
da AC no tratamento da fibromialgia. Método:
Foram analisados ensaios clínicos controlados e
randomizados (ECCR) publicados originalmente
na língua inglesa, nos últimos 5 anos, em humanos acima de 19 anos, tendo como referência a
base de dados MedLine. Após consulta ao Decs,
utilizaram-se os descritores “Acupuncture Treatment” e “Fibromyalgia”, e suas respectivas variações no MeSH. Foram excluídos estudos com métodos pouco claros. A escala PRISMA foi utilizada
para melhorar o relato dessa revisão. Resultados:
Foram encontrados 11 estudos, a partir dos quais
6 foram selecionados para o escopo desta revisão, envolvendo um total de 496 participantes,
em que 98,79% eram mulheres com a média de
idade em 32,9 anos. Os ECCR analisados destacaram que a AC apresentou poucos eventos adversos (os mais frequentes desconforto e hematoma
nos locais de inserção da agulha). Ademais, demonstrou-se melhorias significativas na dor, na
sintomatologia da FM, no estado geral de saúde,
na qualidade de vida, na saúde psicossocial e na
redução da fadiga. Essas melhorias apresentaram-se persistentes após o encerramento do tratamento. Os mecanismos de efeito relacionados
à AC são incertos, porém acredita-se que todos
esses resultados se associam basicamente a dois
fatores por ela desencadeados: aumento nos
valores séricos de serotonina e uma diminuição
dos níveis de SP. Cabe destacar que esses resultados foram notados em diferentes técnicas de
AC, sendo evidenciado que a aplicação do teste
sensorial quantitativo (utilizado para analisar
a sensibilidade à dor e à pressão) pode ajudar a
prever diferencialmente a resposta do paciente a essas técnicas. Conclusão: O estado da arte
evidenciou que as técnicas de AC modificaram
a ação dos mediadores cerebrais, tendo efeitos
benéficos relacionados à melhora da dor e da
sintomatologia na FM.

Introdução: A fibromialgia é uma síndrome
clínica que gera dor em todo o corpo, de etiopatogenia ainda obscura. Todavia, sabe-se que
indivíduos portadores de tal síndrome possuem
maior sensibilidade à dor que indivíduos não
portadores. É uma doença negligenciada e por
não ter origem bem elucidada, de difícil tratamento. Desse modo necessita de terapêutica
multidisciplinar e tratamentos adjuvantes à farmacoterapia. Objetivos: Analisar, por meio de
uma revisão sistemática, os efeitos terapêuticos
da balneoterapia e banho de lama no tratamento
de fibromialgia. Método: Foram analisados ensaios clínicos controlados e randomizados publicados originalmente em inglês, dos últimos dez
nos, em humanos, tendo como referência base
de dos National Library of Medicine (MedLine).
A pesquisa pelos descritores e termos utilizados
foi efetuada mediante consulta no Medical Subject Headings (MeSH), através do port al da U.S.
National Library of Medicine (NLM) e os descritores utilizados foram fibromialgia e balneoterapia. Foram incluídos estudos que envolveram
indivíduos de todas s idades que apresentavam
fibromialgia. Inicialmente, foram encontrados
70 estudos e pós aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, apenas quatro artigos fizeram
parte do escopo e análise final. A escala PRISMA foi utilizada no intuito de melhorar o relato
desta revisão. Resultados: Conforme descrito
nos estudos, o grupo de balneoterapia foi significativamente melhor que o grupo controle no
pós-tratamento e no final do primeiro mês, na
avaliação geral do paciente, intensidade da dor,
fadiga, rigidez, ansiedade e depressão. Ademais,
observou-se diminuição significativa nas concentrações de BDNF pós a balneoterapia ou terapia com banho de lama e, além disso, mudanças
na expressão da proteína fosfoglicerato mutase 1
(PGAM1) e lf-2-glicoproteína 1 de zinco (AZGP1).
Foram desc ritas, também, como principais medidas de resultado as mudanças da dor global
na Escala Visual Analógica (EVA) e a pontuação
total do Questionário de Impacto da Fibromialgia (FIQ-Total), em que o grupo balneoterapia
alcançou melhores resultados. Conclusão: A
balneoterapia e o banho de lama são alternativas
eficazes no tratamento da fibromialgia, de forma
adjuvante à terapia farmacológica, apresentando
melhoria na qualidade de vida e condições psicológicas dos pacientes portadores da síndrome
fibromiálgica.

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE
JUIZ DE FORA (FCMS/SUPREMA), ²FACULDADE DE
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EPIDOR: UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO
E DISPOSITIVO DIGITAL PARA ANÁLISE
MULTIDIMENSIONAL DA DOR CRÔNICA.

COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS TÔNICO E
BURST DE ESTIMULAÇÃO DA MEDULA ESPINHAL
NO TRATAMENTO DE DORES CRÔNICAS: UMA
REVISÃO SISTEMÁTICA

NOVAS PERSPECTIVAS SOBRE O PAPEL DA
VITAMINA C NO TRATAMENTO DA DOR: UMA
REVISÃO SISTEMÁTICA
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Introdução: Face à escassa quantidade de dados
sobre epidemiologia da dor e a atual quantidade de resultados nos quesitos monitoramento e
análise estatística, propõe-se com este trabalho,
já submetido ao CEP, a criação de um meio de
mapear a epidemiologia da dor em suas mais
diversas características, com a concepção de
um dispositivo, o “diário digital da dor”, que atua
como meio de acompanhar o tratamento de pacientes específicos de forma a gerar dados consistentes quanto à eficácia do tratamento corrente e desenvolver uma base de dados para mapear
a dor em níveis municipal, estadual e em breve,
nacional. Objetivos: Desenvolvimento de um
sistema digital de coleta e processamento de dados para uma base de informações epidemiológicas de interesse de profissionais da área e gestores de saúde e apresentar um cenário real da
dor crônica. Método: A informação é obtida com
o uso do dispositivo pelo paciente por dois meses. Os dados são enviados a uma base, de onde,
através de análise estatística, informações epidemiológicas são extraídas e podem ser aplicadas
em estratégias para saúde pública. Inicialmente,
desenvolveu-se o dispositivo supramencionado,
para avaliação diária da dor. Em seguida, treinaram-se profissionais de saúde para o uso do
dispositivo de forma que pudessem informar
aos pacientes da utilização deste e assim obter
informações destinadas à base de dados de pacientes de dor crônica. Junto ao “diário digital da
dor”, um software foi desenvolvido, funcionando
como um emulador do formulário de dor validado para o português (“Brief Pain Inventory”), no
auxílio da coleta de dados. Resultados: Criação
de uma base de dados de dor crônica. Criação
de sistema capaz de reconhecer padrões em
pacientes, sugerir soluções e políticas eficientes
ao tratamento da dor crônica. Capacitação de
acadêmicos, professores e profissionais de Tecnologia e S aúde para no uso das plataformas
desenvolvidas. Evolução das tecnologias aplicadas à neurociência e sensibilização sobre o
tema, com consequente melhoria das políticas
públicas. Conclusão: O sistema EPIDOR consiste
em um poderoso instrumento de auxílio no tratamento da dor, o que o torna valioso no suporte
nas estratégias de saúde sobre gestão da dor. Este
trabalho prevê, além da expansão do sistema
EPIDOR, a aplicação de técnicas de inteligência
computacional e análises estatísticas sobre os
dados armazenados no sistema, de modo a predizer situações e propor ações adequadas ao tratamento da dor crônica.
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Introdução: A experiência da dor é vivenciada de
maneira complexa e subjetiva, podendo ou não
estar associada a dano tecidual. Tal característica
peculiar evidencia a importância do manejo adequado à singularidade álgica de cada paciente.
Nesse ponto, as particularidades antioxidantes,
anti-inflamatórias, neuroprotetoras e neuromoduladoras da vitamina c ou ácido ascórbico (AA),
ainda que com mecanismos incompletamente
elucidados, têm se mostrado complemento útil
em condições nas quais o estresse oxidativo
está envolvido. Objetivos: Avaliar as propriedades analgésicas da vitamina C. Método: Foram
analisados originalmente artigos da base de dados MedLine, utilizando os descritores “chronic
pain”, “vitamin C” e “therapeutic use” e variações
segundo o MeSH. Adotou-se a escala PRISMA
para melhorar o relato da revisão. Foram incluídos estudos realizados em humanos, publicados
em inglês e excluídos artigos que não eram diretamente relacionados ao tema ou que não preenchiam os critérios de inclusão. Resultados: As
evidências utilizadas estudaram as propriedades
analgésicas da vitamina C em condições clínicas
como: enxaqueca, dor ortopédica, dor associada
à infecção viral e dor relacionada ao câncer. Em
todos os artigos analisados houve melhora significativa da sensação álgica quando suplementadas altas doses de AA à terapia analgésica dos
pacientes (P<0,05). Na enxaqueca, a vitamina
pode ser usada como um limpador de espécies
reativas de oxigênio para tratamento de inflamação neurogênica. Em pacientes com dor musculoesquelética persistente, nos quais o déficit
de vitamina c é característico, a suplementação
demonstrou uma série de efeitos reguladores nas
células do sistema esquelético, incluindo osteogenia. Nas infecções virais, comumente associadas à mialgia, à artralgia e à neuralgia, a dor na
Escala Visual Analógica (EVA) diminuiu com infusões intravenosas de AA. Por fim, em pacientes
com câncer, os estudos apontaram melhora nos
sintomas subjetivos dos pacientes que fizeram
uso de altas doses de vitamina C, incluindo diminuição da dor - relacionada ao tumor primário,
ao tratamento ou à progressão metastática - e da
necessidade de analgésicos, sobretudo, opioides.
Conclusão: A vitamina C possui propriedades
analgésicas em algumas condições clínicas, suavizando o sofrimento e melhorando a qualidade
de vida dos pacientes. Porém, estudos futuros
são necessários para esclarecer mecanismos potenciais de ação do AA, bem como doses e frequências ideais de administração.

Introdução: A dor crônica afeta vários aspectos da vida de uma pessoa, podendo causar um
comprometimento psicossocial. O método tônico de estimulação da medula espinhal é um
procedimento seguro e eficaz para tratar dor
neuropática clinicamente intratável e dor crônica na coluna lombar. Ele provoca parestesia da
área dolorosa a partir de pulsos elétricos curtos
(aproximadamente 200 ms) e de baixa frequência para a superfície dorsal da medula espinhal,
de maneira tônica - constante e imutável -, a
aproximadamente 40 Hz. Em 2010, um novo modelo de estimulação foi desenvolvido, chamado
estímulo burst, caracterizado pela emissão de
pulsos elétricos intermitentes de alta frequência
bem espaçados na superfície dorsal da medula
espinhal, sendo estes pulsos mais longos (1000
ms) de 40 Hz com 5 picos a 500 Hz cada. A revolução desse método se dá na promessa de maior
eficácia no tratamento da dor, sem o efeito indes
ejado de parestesia causado no método tônico.
Objetivos: Comparar o método tônico versus o
método burst de estimulação da medula espinhal no tratamento de dores crônicas. Método:
Durante agosto de 2019 foram analisados ensaios clínicos controlados e randomizados publicados nos últimos 10 anos, em inglês, na base de
dados Medline, sendo utilizado na construção da
frase de pesquisa o DECs e o MeSH. Foram excluídos os que divergem da temática deste trabalho
ou que tiverem intervenções pouco claras ou mal
descritas. Resultados: Estudos apontam eficácia
de ambos os métodos na redução de dores crônicas. Foi demonstrado que o método tônico apresentou redução de 29,82% e 31,84% em dores na
coluna e membros respectivamente; enquanto a
redução do método burst foi de 41,42% e 34,98%
respectivamente. Porém, os estudos apontam
maior prevalência da parestesia no método tônico. Outro estudo mostrou que apenas 17% dos
pacientes sentiram parestesia com a estimulação
burst, enquanto na tônica, tal número chegou a
92%. Por fim, a literatura também apontou que o
método burst possui relevante impacto em outras dimensões da dor, como a somática e emocional, provavelmente por modulações cerebrais
que ocorrem durante a estimulação. Conclusão:
Embora ambos os métodos sejam eficientes na
redução da dor, o método burst teve maior eficácia nesse parâmetro, bem como menos efeitos
indesejados, como a parestesia. Além disso, foi
significativamente mais relevante na ação sobre
componentes emocionais da dor, demonstrando
melhor perspectiva de melhora na qualidade de
vida dos pacientes.
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DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA
CÁLCULO DE DOSE DE MEDICAÇÃO INTRATECAL
CONTÍNUA-INTRATECALC

USO DA TERAPIA DO ESPELHO NO TRATAMENTO
DA DOR DO MEMBRO FANTASMA: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA
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Introdução: O uso de drogas intratecais para tratar a dor crônica é atualmente um método já legitimado. Nos anos 80 e 90 ocorreram as primeiras
experiências com injeções espinhais de medicamentos opióides e baclofeno. Nos anos seguintes, evidenciou-se a vantagem da associação de
drogas de efeito sinérgico, resultando em mais
eficácia e menos efeitos colaterais. A dose do
fármaco a ser liberada pelo dispositivo baseia-se
na dose inicial em infusão externa e depois, em
dispositivos implantados para manter a dose que
será administrada no espaço intratecal, por um
certo período. Hoje, existem dispositivos de fabricantes exclusivos para cada tipo de bomba, fazendo o cálculo de uma única droga. Objetivos:
Pensando em associar mais de um fármaco e
otimizar essa operação, criamos um software de sistema operacional Windows e Android
para auxiliar o cirurgião a conferir seus cálculos
e manejar a associação de até três dr ogas, além
do período de preenchimento da bomba e um
banco de dados para armazenar informações de
pacientes. Método: Software desenvolvido pela
criação de algoritmo por neurocirurgião funcional e programação realizada por um mestrando
em ciência da computação, um graduando em
engenharia elétrica e um graduando em ciência
da computação. Realiza simulações de cálculos
em doses hipotéticas e as confere para certificação de coincidência dos resultados. O programa
foi desenvolvido em C#® e Android Studio®. A
via intratecal é indicada principalmente quando
se tem intenção de atravessar a barreira hematoencefálica. Sua maior vantagem está em não
concentrar a droga na corrente sanguínea, amenizando efeitos sistêmicos. A bomba de infusão
de fármacos contém um cateter, que é implantado cirurgicamente através de vértebras, a depender do segmento da dor. O reservatório da droga
é fixado na região ântero-lateral do abdômen e
é recarregado periodic amente dependendo da
posologia prescrita. Resultados: O sistema mostrou resultados semelhantes aos cálculos manuais sendo considerado útil para a conferência de
doses aplicadas em bombas intratecais, principalmente quando se utiliza mais de uma droga.
Conclusão: Não há dúvidas da experiência que
um especialista em dor deve ter para realizar esse
procedimento. A ideia é desenvolver uma ferramenta multidisciplinar para otimizar a operação
e o manejo dos pacientes. Cada vez mais a tecnologia ganha espaço na rotina dos profissionais
de saúde e cabe aos desenvolvedores torná-la
acessível e prática.
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Introdução: Dor do membro fantasma (PLP) é
uma sensação percebida dentro da parte ausente da extremidade amputada. Após a amputação,
há remapeamento cortical podendo alterar o
mecanismo da dor e gerar amplificação associada à falta membro. É descrita como queimação,
latejante, cãibra, facada e tiro. Além disso, pode
cronificar e afetar a qualidade de vida (QV) do paciente. A cronificação ocorre em 70% dos pacientes com dor nos primeiros dias após amputação.
Devido a alta incidência de PLP é importante
encontrar tratamentos benéficos e econômicos.
Nesse contexto, a terapia do espelho (MT) pode
ser usada para reduzir a PLP; o sujeito faz movimentos e vê a reflexão de seu membro intacto em
um espelho, simulando ser o membro que falta.
Objetivos: Investigar, mediante uma revisão sistemática, o efeito da MT em pacientes com PLP.
Método: Foi realizada uma busca na base de dados MedLine durante o mês de agosto de 2019.
Para construção da frase de pesquisa utilizou-se
os descritores “mirror therapy”, “phantom limb
pain” e suas variações no MeSH, encontrando
96 artigos. Estabeleceram-se os seguintes critérios de inclusão: artigos feitos nos últimos 4
anos, pesquisas em humanos e ensaio clínico
controlado e randomizado (ECCR). Mediante
a aplicação dos critérios, e exclusão de 1 artigo
pouco relacionado ao tema, 4 artigos fizeram
parte do escopo desta revisão. Resultados: Os
estudos analisados envolveram 128 voluntários,
com idade média de 43 anos e follow up total de
4 anos. A maioria dos estudos identificaram uma
redução da dor a partir das primeiras sessões de
MT, isso é atribuído aos estímulos visuais durante a realização dos exercícios. As mulheres se beneficiaram mais da intervenção que os homens,
devido ao pressuposto de que as mulheres são
mais capazes de se envolverem na ilusão do espelho e, portanto, alcançam níveis mais altos de
propriedade o membro espelhado. Ademais, pacientes com dor constante melhoraram mais do
que aqueles com dor esporádica. Conclusão: A
MT pode ser usada como alternativa econômica
para a gestão de PLP, tem impacto positivo e rápido na redução da dor. Porém, as amostras dos
ECCR são pequenas e os métodos heterogêneos,
sem comparação dos protocolos, representando
que o MT pode ser útil para estudos futuros, pois
é fácil de implementar, tem baixo custo e é eficiente. Assim, mais estudos são necessários para
revelar os efeitos a longo prazo da MT.
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Introdução: A epilepsia de ausência da infância
(EAI) é uma síndrome epiléptica generalizada
que se manifesta tipicamente entre 4 e 10 anos.
Caracteriza-se pela ocorrência de convulsões
frequentes e curtas com perda de consciência
e de responsividade. Sugere-se que crianças
com EAI possuem dificuldades de cognição e
de aprendizado, o que pode contribuir para desempenho acadêmico inferior, ainda que haja
preservação da inteligência global. Objetivos:
O presente estudo tem como objetivo analisar
as alterações cognitivas presentes em crianças
com EAI. Método: Foi realizada busca por estudos que avaliaram funções cognitivas de crianças com EAI presentes nas bases de dados BVS
e Scielo. Foram incluídos artigos de interesse
ausentes nessas bases de dados. Os critérios de
inclusão foram: estudos sobre alterações no desenvolvimento cognitivo de crianças com EAI e
estudos comparativos entre crianças com e sem
EAI. O critério de exclusão foi: artigos cujos participantes eram adultos. Resultados: A revisão
incluiu 13 artigos, nos quais foram encontradas
alterações na atenção, na memória, nas funções
executivas e níveis significativos de desatenção
interictal em crianças com EAI. Os achados sugeriram déficits de atenção seletiva, além de prejuízo da atenção sustentada em associação com
diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção
e Hiperatividade (TDAH). Indivíduos com EAI
mostraram escassos déficits de memória verbal,
não associados ao funcionamento cognitivo generalizado. Entretanto, não foram encontradas
diferenças significativas quanto às medidas de
memória verbal de curto prazo, memória de trabalho verbal ou memória visuoespacial. Quanto
às funções executivas, crianças com EAI tiveram
maior dificuldade na resolução de problemas, o
que depende da atenção, memória e flexibilidade
cognitiva. Achados menos frequentes sugerem
disfunções importa ntes, como déficits linguísticos e nas proficiências cognitivas em portadores
de EAI. O surgimento precoce da epilepsia e a
maior duração das crises foram preditores de entraves intelectuais. Conclusão: Assim, observa-se que a função cognitiva de crianças com EAI é
inferior em relação às crianças não portadoras, o
que pode comprometer o desenvolvimento cognitivo e o rendimento escolar. No entanto, dado o
número limitado de trabalhos disponíveis nessa
área, é importante que mais estudos sejam realizados para melhor entendimento do impacto da
EAI nas disfunções cognitivas e no desempenho
acadêmico.
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Introdução: A terapia tradicional para epilepsias
falha em até 40% dos pacientes. Derivados da
Cannabis sp. apresentam-se como uma alternativa para o tratamento de epilepsias refratárias.
Recentemente observa-se crescente interesse
da mídia pelo assunto, porém são escassos os
estudos acerca da segurança e eficácia destes
compostos. Objetivos: Verificar a eficácia de
derivados da Cannabis sp. para o tratamento de
epilepsias refratárias na comunidade pediátrica.
Método: Pesquisa realizada na base de dados
PubMed em 27/08/2019 com a frase: (cannabidiol OR cannabis OR cbd OR cannabinoids) AND
(children OR childhood OR child OR pediatric)
AND (epilepsy OR seizures OR “refractory epilepsy” OR “refractory seizures” OR “drug-resistant epilepsy”) NOT recreational. Incluídos apenas ensaios clínicos ou ensaios clínicos controlados e randomizados, em humanos e abrangendo
a população pediátrica. Excluídos estudos publicados há mais de 5 anos ou que utilizam via de
administração inalatória. Os resultados são apresentados cronologicamente a partir da publicação mais recente. Resultados: O primeiro estudo
avaliou 132 pacientes em um período de até 48
semanas relatando redução média de 63.6% da
frequência de crises (FC). O segundo avaliou por
14 semanas 225 pacientes portadores da síndrome de Lennox–Gastaut com queda mensal média de 41.9% da FC com administração de 20mg
de Cannabidiol (CBD), 37.2% com 10mg e 17.2%
no grupo controle. O terceiro avaliou 34 pacientes por 4 semanas acerca da segurança e efeitos
adversos do CBD em crianças com síndrome de
Dravet. Relata que o grupo tratado com CBD
apresentou mais efeitos adversos quando comparado ao controle, entretanto, estes efeitos foram geralmente bem tolerados. O quarto estudo
abrangeu 120 pacientes portadores da síndrome
de Dravet com follow-up de 14 semanas e relatou
uma redução média da FC mensais de 12.4 para
5.9 com o uso do (CBD) e uma redução de 12.4
para 12.1 no grupo controle. O quinto estudo
avaliou 214 pacientes e evidenciou redução média de 36.5% da FC após 12 meses de tratamento
com CBD adicionado ao esquema terapêutico.
Conclusão: Observa-se uma relevante eficácia
dos derivados da Cannabis sp. para tratamento
de condições epilépticas refratárias. Entretanto,
faltam estudos que avaliem seu efeito e segurança de forma isolada e a longo prazo. Também há
escassez de evidências que definam objetivamente um esquema terapêutico padrão. Nota-se
pequeno espaço amostral e curto follow-up nos
estudos desta temática.

Introdução: Alguns tipos de epilepsia grave de
início precoce, como a Síndrome de Lennox-Gastaut (SLG) e a Síndrome de Dravet (SD), apresentam-se refratários ao tratamento convencional
da doença. Com isso, o canabidiol (CBD) se tornou uma terapia alternativa à resistência farmacológica. Objetivos: Investigar e analisar o uso do
CBD como tratamento adjuvante em pacientes
com epilepsia grave refratária, através de uma
revisão sistemática. Método: Foram analisados
ensaios clínicos controlados e randomizados
publicados originalmente em inglês, dos últimos
cinco anos, em humanos, tendo como referência
a base de dados National Library of Medicine
(MEDLINE). A busca pelos descritores e termos
utilizados foi efetuada mediante consulta ao Medical Subject Headings (MeSH), através do portal
da U.S. National Library of Medicine (NLM) e os
descritores utilizados foram: canabidiol, epilepsia, tratamento. Foram incluídos estudos que
envolveram indivíduos com diagnóstico estabelecido de SLG ou SD, e que sejam resistentes ao
tratamento padrão. Foram excluídos os estudos
com métodos pouco claros ou mal descritos e
os que falavam exclusivamente da farmacocinética do CBD. Inicialmente foram encontrados 8
estudos e após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, apenas três artigos fizeram parte
do escopo e análise final. A escala PRISMA foi
utilizada no intuito de melhorar o relato desta
revisão. Resultados: Em Devinsky O et al. 2017,
120 pacientes com SD receberam solução oral
de CBD (20 mg/kg/dia) ou placebo, além do tratamento padrão, havendo redução de 12,4 para
5,9 na média de frequência de crises convulsivas
com o CBD, comparado com redução de 14,9
para 14,1 com placebo (P=0.01). Devinsky O et
al. 2018 dividiu 225 pacientes em três grupos: 76
receberam 20 mg/kg/dia de CBD; 73 com 10 mg/
kg/dia e 76 placebos, sendo que, num período
de 28 dias, a frequência de crises convulsi vas
reduziu 41,9%, 37,2% e 17,2%, respectivamente
(P=0.005 para 20mg versus placebo e P=0.002
para 10mg versus placebo). Por fim, Thiele AE et
al. randomizou 171 pacientes (86 com CBD e 85
com placebo), obtendo uma redução média percentual da frequência de crises estatisticamente
significativa quando comparados grupo intervenção e placebo (diminuição de 43,9% e 21,8%,
respectivamente; P=0.0135). Conclusão: O CBD
se mostrou uma terapia eficaz no tratamento
adjuvante para pacientes com epilepsia grave
refratária, sendo o aprofundamento em novos
estudos de suma importância.
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Introdução: A epilepsia é o mais prevalente
transtorno neurológico grave, caracteriza-se pela
recorrência de crises epilépticas de forma espontânea e pode acarretar graves consequências aos
pacientes, dentre elas morte súbita, ferimentos e
problemas psicológicos. A epilepsia frequentemente acarreta um prejuízo na qualidade de vida
do paciente, repercutindo no comportamento
e aprendizagem e na vida laborativa, apresentando significativas taxas de desenvolvimento
de transtornos mentais comórbidos. Objetivos:
O objetivo deste trabalho será de realizar uma
revisão sistemática na literatura indexada, e
descrever a relação entre a presença de epilepsia e o desenvolvimento de transtornos mentais
comórbidos. Método: Foi realizada uma busca
eletrônica através do PubMed, PubMed Central e
SciELO entre 2004 e 2019, utilizando os descritores “Epilepsy”, “Comorbidity” e “Mental health”.
Foram selecionados artigos de acord o com os
critérios de inclusão: artigos originais escritos
em português e inglês. Foram excluídos editoriais, cartas, guidelines e revisões. Resultados:
Considerando os critérios de inclusão e exclusão
foram selecionados oito artigos que descreveram os transtornos psiquiátricos comórbidos à
epilepsia para essa revisão. Há uma controversa
na relação causa-efeito entre a epilepsia e transtornos mentais, dos quais estima-se estejam presentes em 30 a 70% dos pacientes portadores da
doença. Dentre as comorbidades psiquiátricas
destacam-se a ansiedade, psicoses esquizofreniformes, transtornos de personalidade e depressão. Algumas comorbidades são específicas da
infância, destacando-se o autismo, transtorno de
déficit de atenção e hiperatividade, problemas
sociais e de aprendizado, além de distúrbios do
pensamento. A depressão é o mais comum dos
transtornos psíquicos ligados aos eventos epilépticos, com uma prevalência de 29% contra
9% na população geral. Em um estudo de follow
up, evidenciou-se significativa taxa de disfunção
mental mesmo nas crises epilépticas benignas.
Conclusão: Há uma correlação importante entre
a epilepsia e transtornos mentais comórbidos,
apesar das controversas ainda existentes. Desse modo, é essencial avaliar a função psíquica,
funções cognitivas, bem como o relacionamento
interfamiliar e social dos portadores de epilepsia.
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REVISÃO SISTEMÁTICA

SÍNDROME DE STURGE-WEBER: RELATO DE CASO

LEVETIRACETAM VERSUS FENITOÍNA PARA O
TRATAMENTO DA EPILEPSIA INFANTIL: UMA
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Introdução: A epilepsia refratária acomete de
20 a 40% dos pacientes epilépticos, repercutindo negativamente na qualidade de vida destes
doentes, que cursam com quedas, necessidade
de supervisão constante entre outras limitações.
Nos pacientes pediátricos, há ainda um déficit
importante no desenvolvimento sócio pessoal.
Assim, destaca-se a importância da busca por
alternativas terapêuticas para casos em que o
tratamento medicamentoso não é eficiente. A
estimulação do nervo vago (ENV) representa
uma possibilidade terapêutica no tratamento
da epilepsia refratária, porém poucos estudos
foram realizados acerca do tema e devido a isto,
sua eficácia ainda é questionada. Objetivos: Analisar a eficácia da terapia de ENV em pacientes
pediátricos que cursam com epilepsia refratária
e não são candidatos ao tratamento cirúrgico
convencional. Método: Realizou-se um levantamento bibliográfico na base de dados PubMed
uti lizando-se as palavras-chave “epilepsy” e
“ENV” e suas variantes consultadas no MeSH.
Foram encontrados 891 resultados e os critérios
de inclusão foram ensaios clínicos controlados
e randomizados, de livre acesso, publicados nos
últimos 10 anos e restritos à espécie humana
que abordavam a utilização da terapia de ENV
em crianças. Os estudos que atenderam a esses
critérios foram avaliados quanto a qualidade
metodológica e foram excluídas as intervenções
pouco claras e não relacionadas diretamente ao
tema, sendo que, ao final, 3 artigos fizeram parte
da análise. A escala PRISMA foi utilizada no intuito de melhorar o relato desta revisão. Resultados:
Juntos, os ensaios clínicos selecionados somam
60 pacientes. Destes, 30 não responderam ao tratamento e, com relação à frequência das crises,
23 apresentaram redução maior ou igual a 50%,
cinco obtiveram aumento de 50% ou mais e dois
apresentaram redução entre 30 e 40%. A diminuição no número de episódios é acompanhada
de melhoria do bem-estar, diminuição na duração das crises, redução do número de eventos
diurnos e hospitalizações. É importante ressaltar
que a maior taxa de sucesso terapêutico ocorre
entre 12 e 18 meses após o implante e, 34 dos 60
pacientes analisados foram acompanhados apenas nos primeiros 12 meses, mascarando, então,
os resultados obtidos. Conclusão: Esta revisão
confirma a validade da estimulação do nervo
vago na epilepsia refratária em crianças, pois os
pacientes, apesar de não atingirem a cura, alcançam um novo patamar em relação ao controle da
doença e conquistam maior qualidade de vida.
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Introdução: Síndrome de Sturge-Weber (SSW)
é uma facomatose com malformação vascular,
onde algumas das alterações mais comuns são
cefaleia, retardo mental e convulsões. É comum
a presença de angioma facial que pode crescer
proporcionalmente com a criança. Sua incidência é estimada em 1 para cada 20.000 a 50.000
nascidos vivos. O teste mais utilizado para o
diagnóstico é a ressonância magnética (RM). O
objetivo desse estudo é descrever um caso raro
de SSW. Relato do caso: LCO, 30 anos, masculino, escolaridade 3ª série. Nascido cianótico,
apresentando nevo flamíneo na face em toda
a extensão do nervo trigêmeo bilateralmente estendendo até o pescoço, encaminhado ao
neuropediatra para diagnóstico de SSW. Aos 2
meses, tomografia computadorizada encefálica
demonstrou hipotrofia cerebral com discreta
dilatação ventricular e aos 7 meses teve a primeira convulsão desencadeada por quadro febril, estabelecendo o d iagnóstico. Sofre crises
convulsivas, que ocorrem com frequência variada ao longo dos anos. Deambulou aos 4 anos,
falou aos 5. Aos 9 anos, RM evidenciou redução
volumétrica têmporo-parieto-occipital direita
por sequela de fenômenos isquêmicos. Dos 5
aos 10 anos apresentou crises de ausência. Possui deficiência intelectual leve e apresenta crises
parciais complexas, com predomínio no período
noturno, permanecendo com os olhos abertos,
de duração aproximada de 1 minuto, ocorre em
média 2 vezes ao dia por 3 dias consecutivos no
mês com intervalo de cerca de 2 meses, com incidência maior em períodos de ansiedade. Possui
breve período pós-ictal sonolento (cerca de 10
minutos). Em uso de Valproato de sódio 500mg
(1-0-1), Carbamazepina 200mg (2-2-2), Levetiracetam 500mg (1-1-1), Clonazepam 2mg (0-0-1),
Ciprofibrato 100mg (0-0-1), Cloreto de Magnésio
500mg (1-0-1) e Óleo Canabidiol gotas (0-2-3).
Realiza constantemente ajustes medicamentosos por crises epilépticas fr equentes. Há 12 anos
colocou válvula devido a glaucoma, fez cirurgia
por periodontite e retirou granuloma piogênico 4 vezes. A última RM mostrou alteração do
sinal do hipocampo direito, sinais de redução
volumétrica do cerebelo e redução parcial de
extensas porções do hemisfério central direito
com calcificações girais associadas. Foi assinado
Termo de Consentimento Livre Esclarecido pelos
responsáveis do paciente. Conclusão: A SSW não
possui cura, mas é preciso que tenha diagnóstico
precoce, pois pode atingir principalmente o sistema nervoso central acarretando complicações
ao paciente se não tratada.

E-mail: teamoroso15@hotmail.com

Introdução: O estado convulsivo epiléptico
(ECE) é a emergência neurológica mais comum
na infância. A epilepsia é um distúrbio cerebral
ocasionado por descargas elétricas anormais,
tendo como característica principal a recorrência de crises convulsivas, podendo variar sua característica fisiopatológica de acordo com a área
do cérebro afetada. Essas crises ocorrem pela
ativação de um grupo de neurônios simultaneamente gerando interrupção das ligações inibitórias entre os grupos de neurônios cerebrais. O
atual tratamento de primeira linha para crianças
com 6 meses ou mais é a fenitoína intravenosa.
No entanto, um novo anticonvulsivo, levetiracetam, pode ser administrado rapidamente e é
potencialmente mais eficaz. Objetivos: Comparar a eficiência e a segurança da fenitoína e do
levetiracetam no tratamento de segunda linha
do ECE pediátrico. Métodos: Durante o mês de
agosto de 2019, foram analisados estudo s publicados nos últimos 10 anos na base de dados MedLine, sendo utilizado na construção da frase de
pesquisa o DECs e o MeSH. Foram estabelecidos
como critérios de inclusão: ensaios clínicos controlados e randomizados (ECCR) publicados nos
últimos 10 anos em inglês realizados em crianças
(do nascimento aos 18 anos) e como critério de
exclusão: intervenções pouco claras, mal descritas ou inadequadas. A plataforma PRISMA foi
utilizada com intuito de melhorar o relato desta
revisão. Resultados: Foram encontrados 13 estudos, dentre os quais 4 foram selecionados para o
escopo desta revisão, envolvendo um total de 747
participantes. Os ECCR analisados evidenciaram
que o tratamento de segunda linha recomendado para o ECE é a fenitoína intravenosa. Porém,
existem importantes efeitos adversos de tal fármaco, incluindo arritmias cardíacas, hipotensão
e síndrome de Stevens-Johnson. Por ser um potente indutor das enzimas hepáticas, a fenitoína altera os níveis de outra s drogas no plasma
e pode provocar hepatoxicidade. Por isso, novos
antiepilépticos foram propostos e têm sido eficazes. O levetiracetam, um fármaco de amplo espectro, é utilizado para profilaxia de convulsões
de manutenção tanto para transtornos convulsivos focais quanto generalizados em crianças
e adultos. Este possui vantagens quando comparado à fenitoína, como facilidade de administração, menos efeitos adversos e interações
medicamentosas limitadas. Conclusão: Apesar
de ambos os fármacos serem eficientes no tratamento do ECE, o levetiracetam possui menos
efeitos adversos se comparado a fenitoína.
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Introdução: O impacto das crises convulsivas refratárias (CCR) atinge mais de 25% das crianças
epiléticas, mesmo em uso de drogas antiepiléticas (AE), motivando o uso da dieta cetogênica
(DC) em crianças em que a cirurgia de epilepsia
ressectiva é inviável. A DC, rica em gordura e
reduzida em carboidrato e proteína, tem efeito, junto aos AE, no controle de CCR, e mostra
prós e contras no curso da doença e bem-estar,
questionando seu uso. Objetivos: Investigar através de revisão sistemática o balanço entre prós
e contras da DC como terapia adicional aos AE
na CCR em crianças. Método: Analisaram-se Ensaios Clínicos e Ensaios Clínicos Controlados e
Randomizados, dos últimos cinco anos, indexados à base de dados National Library of Medicine
(MedLine) e em consulta ao MeSH com descritores: epilepsy, ketogenic diet, drug. Critérios de
inclusão foram indivíduos com idade entre 0-18
anos e a língua inglesa. Excluíram-se estudos feitos em animais e com métodos não claros. Foi
usada escala PRISMA para aprimorar o estudo.
Resultados: Ao aplicar esses critérios, 15 artigos
participaram do escopo da revisão, selecionando
4 após leitura. Na análise das evidências eleitas,
observam-se prós e contras ao uso da terapia
combinada (TC) de AE e DC em: a) Lambrechts
DAJE et al,2016: após follow-up de 4 meses em 48
pacientes, 26 em uso de DC e 22 em grupo controle, constatou-se no grupo experimental significativas redução no número de CCR (p=0,024)
e aumento de sintomas gastrointestinais (GI)
(p=0,021); b) Ijff DM et al,2016: de 42 pacientes,
no follow-up de 4 meses, 23 sofreram intervenção e, comparados aos que usaram apenas AE,
tiveram melhora significativa na produtividade
(p=0,039), compreensão léxica (p=0,006) e atitude menos ansiosa (p=0,049); c) Zamani GR et
al,2016: o uso da DC, em follow-up de 6 meses
e 33 crianças, levou a redução significativa na
frequência de CCR (p<0,001), com queda de 7590% em 6 crianças, 50-75% em 15, 25-50% em 9.
Manteve-se o número de CCR em 3 delas. Como
malefícios, piora no perfil lipídico e função GI; d)
Baby N et al,2018: de 74 crianças, em follow-up
médio de 10,43 meses, viu-se redução no número de CCR >50% em 44, >90% em 25 e de 100%
em 6 (p<0,001). Houve boa tolerância à intervenção, exceto aos casos de pneumonia lipoide e hipoglicemia. Crianças não referidas no percentual
saíram do ensaio. Conclusão: A presente revisão
sugere que a TC, ainda que com malefícios, possui benefícios superiores, tendo boa aplicação
no manejo da CCR em crianças.
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Introdução: A Síndrome de West (SW) é uma
epilepsia da infância, grave caracterizada por
espasmos infantis. A incidência estimada é de
0,249 por 1.000 nascidos vivos, e prevalência de
0,015 por 1000 habitantes. Objetivos: Descrever
o quadro clínico apresentado pelos pacientes,
diagnóstico diferencial e opções de tratamento
até então relatados na literatura, reiterando sobre as novas descobertas. Método: Foi realizada
uma pesquisa bibliográfica no SciELO, LILACS e
PubMed utilizando os descritores: West Syndrome AND spasms. Foram selecionados artigos publicados de 2014 a 2019, em língua inglesa e com
população de estudo na faixa de 0 a 5 anos. Foram incluídos todos os artigos originais, estudos
de coorte, estudos clínicos, estudos de casos e
controles, revisões e revisões sistemáticas, completos e de acesso gratuito. Relatos de caso foram
excluídos. Totalizando 32 artigos. Resultados: Os
espasmos sequenciados são os principais achados da SW, ocorrendo em músculos do pescoço,
tronco e membros com frequência variada que
pode durar 1 a 2 segundos podendo ser de musculatura flexora, extensora ou mista, mais comumente flexor de cabeça e braços. O diagnóstico
baseia-se no EEG com hipsiarritmia (ausência
exclui SW), exclusão de outras síndromes epilépticas (mioclonia benigna do lactente e síndrome
de Ohtahara) e outras etiologias, como cólica e
síndrome de Sandifer. O tratamento padrão ouro
vigente para a SW é o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) em altas doses, mas alguns estudos mostram que baixas doses teriam desfechos
semelhantes, com menos efeitos adversos. Outros tratamentos são usados em casos específicos, como a vigabatrina, prednisolona e a cirurgia de calosotomia. Conclusão: A SW é uma
doença rara, caracterizada por espasmos infantis
que se iniciam nos primeiros dois anos de vida
de difícil diagnóstico diferencial de outras epilepsias. O tr atamento padrão ouro para essa
síndrome são altas doses de ACTH, mas estudos
recentes mostraram que em baixas doses produz
desfecho equivalente com menos efeitos colaterais. O tratamento com vigabatrina e prednisolona se mostraram eficazes em casos de Esclerose
Tuberosa e na falta de ACTH, respectivamente.
Em pacientes refratários ao tratamento, pode
ser realizada a calosotomia, que se mostrou mais
eficaz em alguns pacientes. O prognóstico da SW
ainda é pouco esclarecido na literatura, porém, o
diagnóstico e tratamento precoce reduzem o desenvolvimento de epilepsias secundárias.
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Introdução: A calosotomia de corpo é uma alternativa terapêutica eficaz para crises de epilepsia generalizadas intratáveis. Essa técnica
cirúrgica passou por diversos aprimoramentos e,
atualmente, é uma opção cirúrgica amplamente
aceita em pacientes adequadamente indicados.
Objetivos: Investigar, mediante uma revisão
sistemática a calosotomia como tratamento paliativo na epilepsia. Método: Foi realizada uma
pesquisa na base de dados MedLine durante o
mês de agosto e setembro de 2019. Foram pesquisados artigos com as palavras-chave “Epilepsia”, “Calosotomia”, “Tratamento” e suas variações no MeSH. Estabeleceram-se os seguintes
critérios de inclusão: artigos feitos nos últimos
10 anos, pesquisas com humanos e free full text.
Mediante a aplicação destes critérios, apenas
75 artigos participaram desta revisão. Ao final, 3
foram selecionados para revisão. A escala PRISMA foi utilizada para melhorar o relato dessa
revisão. Resultados: Os estudos analisados envolveram 442 pacientes que tiveram resultados
positivos quanto a esse recurso terapêutico. O
principal desfecho analisado foi a influência da
calosotomia sobre o tratamento paliativo da epilepsia que leva à queda debilitante, crises focais
atônicas, tônicas, mioclônicas e de rápida disseminação. A calosotomia de corpo foi introduzida como uma tentativa de impedir descargas
epilépticas que se espalham de um hemisfério
cerebral para o outro, impedindo assim a generalização. Ademais, quando comparada com a
estimulação do nervo vago, que é outra opção
de tratamento para as convulsões atônicas clinicamente refratárias, apresentou resultados
melhores visto que mais pacientes ficaram isentos de convulsões após o procedimento, além
de ter apresentado efeitos adversos em menor
escala. Por fim, os autores também abordaram
a respeito dos efeitos adversos relacionados a
disfunção cognitiva e detectaram por meio de
escores antes e após a realização da cirurgia
não constatando diferenças estatisticamente
significativas. Dessa forma, não houve relação
entre a extensão da calosotomia e o efeito no QI
que permaneceu inalterado no pós-operatório.
Conclusão: A calosotomia de corpo é uma boa
opção de intervenção, significativamente eficiente para crises generalizadas sem tratamento,
Vale salientar que apresenta baixo risco cirúrgico, poucos efeitos adversos, como o vasoespasmo, lesão por retração e infarto venoso e, ainda
oferece uma chance muito melhor de tratar
efetivamente esse tipo de convulsão altamente
mórbida.
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EFEITOS DA LACOSAMIDA NA REMISSÃO DOS
SINTOMAS DA EPILEPSIA FOCAL: UMA REVISÃO
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Introdução: A epilepsia é caracterizada pela convulsão associada à descarga episódica de alta frequência de impulso de neurônios cerebrais. A lacosamida (LCM) é um novo medicamento antiepilético (FAE) liberado como terapia para epilepsia focal. Esse fármaco apresenta aminoácidos
funcionalizados e tem sua ação mediada pelo
prolongamento da inativação dos canais de sódio regulados por voltagem. Objetivos: Analisar
o efeito terapêutico da LCM nas crises convulsivas locais. Método: Foram analisados ensaios
clínicos controlados e randomizados publicados
originalmente na língua inglesa, nos últimos
10 anos, em humanos acima de 19 anos, tendo
como referência a base de dados MedLine. Após
consulta ao MeSH utilizou-se os descritores:
Treatment, Partial Epilepsy, Lacosamide. Foram
incluídos estudos envolvendo adultos maiores
de 19 anos portadores de epilepsia parcial que
foram tratados com o fármaco. Foram excluíd os
estudos com métodos pouco claros e publicações pouco relacionadas ao objetivo da revisão.
Inicialmente foram encontrados 177 estudos e
após aplicar critérios de inclusão e exclusão, cinco artigos fizeram parte da análise final. A escala
PRISMA foi utilizada para melhorar o relato dessa revisão. Resultados: A LCM se mostrou eficaz
na redução das crises locais, principalmente em
pacientes inadequadamente controlados, sendo
a reposta mais notável em crises tônico-clônicas
na terapia de LCM 400mg/dia em comparação
ao placebo (59,4% vs. 14,3%), e na amenização
em pacientes com crise parcial complexa e generalizada secundária, como monoterapia – LCM
400 e 600 mg/dia (21,6% vs. 24,6%) ou adjuvante a outros FAEs (25%). Quando associada a FAE
de forte indutor do metabolismo do citocromo
P450, apresentou redução significativa da concentração plasmática ao comparar a FAE sem
forte indução (0,94 vs. 1,35; P<0,001). Os efeitos
adversos emergentes do tra tamento (EAETs)
com LCM mais comuns encontrados nas evidências foram: tontura (30,6%), cefaleia (12,7%),
náuseas (11,4%) e convulsão (11,5%). A análise
indicou que a incidência de efeitos adversos foi
maior durante a politerapia. Além disso, os achados científicos corroboraram que a tolerabilidade da LCM são favoráveis, mas que diminui com
o aumento da dose. Conclusão: As evidências
monstraram que o uso da LCM apresenta um
impacto positivo em indivíduos com epilepsia,
podendo causar redução das crises parciais. Embora existam os EAETs, a terapia de LCM ainda
constitui uma alternativa bem tolerável.
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Introdução: A paralisia periódica tireotóxica
(PPT) é um tipo incomum de manifestação neurológica associada ao hipertireoidismo clínico ou
subclínico. Caracteriza-se por episódios transitórios e recorrentes de paralisia muscular flácida,
em decorrência de hipocalemia. É usualmente
descrita em adultos jovens, do sexo masculino e
de etnia asiática, considerada rara em indivíduos brancos e negros. Relato do caso: Homem,
branco, 31 anos, diagnosticado com déficit visual
bilateral por retinose pigmentar aos 14 anos e hipertensão arterial primária aos 28 anos. Apresentou quadro inicial de dor muscular em membros
inferiores, associada a paraparesia crural simétrica, de início agudo e predomínio proximal. Os
sintomas tiveram caráter transitório, com melhora espontânea após poucas horas. Após cerca
de 2 meses, houve recorrência do quadro, com
reversão completa e espontânea dentro de 24
horas. À avaliação clínica, feita após três meses,
o paciente encontrava-se assintomático. Notava-se a presença de tremor isométrico nos quatro
membros e exoftalmia. O exame neurológico estava dentro dos padrões de normalidade. O paciente foi submetido a investigação diagnóstica,
com realização de eletroneuromiografia, ressonância magnética de crânio e de coluna lombossacra, sem alterações. A análise do líquor estava
normal. Os exames laboratoriais evidenciaram
sorologias, provas reumatológicas e inflamatórias, transaminases, perfil de ferro, CK, aldolase,
lactato, LDH, vitaminas D e B12, função renal e
eletrólitos sem alterações. As dosagens de TSH e
de T4 livre eram de 0 e de 2,56, respectivamente,
corroborando o diagnóstico de PPT. O paciente
recebeu tratamento para hipertireoidismo com
Tapazol 40mg/dia e durante o acompanhamento por 06 meses não apresentou recorrência dos
sintomas motores. Conclusão: Apesar de a fisiopatologia da PPT estar relacionada à hiperpolarizaçã o das células musculares em decorrência
de hipocalemia, a presença de níveis normais
de potássio sérico não exclui o diagnóstico, visto que pode ocorrer de forma transitória. A ausência de hipocalemia somada à raridade deste
tipo de manifestação no ocidente são fatores que
dificultam o diagnóstico e tratamento da PPT, o
qual é fundamentado na correção do hipertireoidismo e da hipocalemia, quando presente.

Introdução: Miastenia gravis é uma doença neuromuscular de etiologia autoimune mediada por
linfócitos B, caracterizada pela presença de auto
anticorpos direcionados principalmente contra
receptores de acetilcolina, neurotransmissor
primordial da placa motora. Seus sintomas mais
exuberantes são fadiga, fraqueza muscular, ptose e disfonia. A deficiência de vitamina D chega
a 44% dos pacientes com doenças autoimunes
neuromusculares e a melhora à suplementação
supera 87% dos casos. Relato do caso: Mulher, 68
anos de idade, branca, professora. Há 1 ano apresentou súbita alteração da voz no final do dia.
Houve melhora espontânea. Após dois meses,
notou ptose em olho direito. Ela tinha história
prévia de hipertensão arterial, hipotireoidismo e
diabetes mellitus tipo II. Foi diagnosticada com
Miastenia gravis após positividade de anticorpos
anti receptor de acetilcolina, bem como decremento típico em eletromiografia. To mografia
de tórax mostrou alargamento mediastinal, sendo submetida à tireoidectomia após 4 meses do
diagnóstico. Após cirurgia, permaneceu 3 meses assintomática. Evoluiu, contudo, com crise
miastênica, sendo internada com realização de
pulsoterapia com metilprednisolona 1g/dia, por
4 dias. Após alta, permaneceu em uso de piridostigmina 240 mg/dia, prednisona 40 mg/dia, vitD
®2.000 UI/dia. Entretanto, permanecia com ptose, voz anasalada e fadiga. Procurou atendimento neurológico integrativo. Seu exame físico mostrava semiptose bilateral, pior à direita, sinal de
Cogan e voz anasalada. Iniciou tratamento com
Vitamina D 50.000 UI/dia, além de nutracêuticos à base de vitaminas do complexo B, Zinco 5
mg/dia, Magnésio 400 mg/dia e Selênio 100mcg/
dia. Retornou após 6 meses de tratamento, com
1,25VitD 52,3 pg/mL (19,9-79,3); PTH 26 pg/
mL(18-88); Ca sérico 9,5mg/dL(8,4-10,2). Seu
exame físico estava totalmente normal. Ela relatou melhora da fadiga, desmame do corticoide,
redução dos hipoglicemiantes orais e uso de piridostigmina sob demanda. Conclusão: Apesar do
hiato quanto à dose ideal de vitamina D, sabe-se
que o acompanhamento individualizado, com
exames laboratoriais que avaliem seu metabolismo, dieta com restrição de cálcio e hidratação vigorosa são a melhor forma de acompanhamento
e prevenção de complicações. A suplementação
em doses maiores se faz necessária e segura em
portadores de autoimunidade pela evidência de
baixa resposta à suplementação padronizada,
possivelmente consequente à mutação no receptor de vitamina D, com resultados promissores.
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Introdução: A eletromiografia (EMG) é uma técnica de monitoramento da atividade elétrica das
células musculares, representando os potenciais
de ação iniciados por meio da leitura da tensão
elétrica ao longo do tempo. Esse tipo de exame
apresenta grande sensibilidade para a realização de diagnósticos e identificação da localização de hérnias. Mais recentemente, a EMG tem
sido implantada como forma de monitorização
da integridade das fibras nervosas durante os
procedimentos que abordam hérnias discais,
para identificar e prever lesões pós-operatórias.
Objetivos: Identificar os benefícios da monitorização intraoperatória por EMG em cirurgias de
abordagem de hérnias discais. Método: Foram
analisados estudos publicados na base de dados
Medline, sendo utilizado na construção da frase
de pesquisa o DECs e o MeSH. Foram estabelecidos como critérios de inclusão: ensaios clínicos
controlados e randomizados (ECCR) e ensaios
clínicos, realizados em humanos e em inglês. A
plataforma PRISMA foi utilizada com o intuito
de melhorar o relato desta revisão. Resultados:
Foram encontrados 8 estudos e, após a leitura, 3
foram selecionados para o escopo desta revisão.
A EMG, quando utilizada para auxiliar cirurgias
de hérnia, é capaz de atenuar o risco de lesão
nervosa durante a abordagem, por indicar a direção e a proximidade de um nervo em relação
aos instrumentos. A partir do monitoramento
completo da cirurgia, foi possível perceber que,
quando há uma alteração do limiar de excitação
muscular, há também possibilidade de lesão dos
nervos envolvidos, tendo essa relação um grau
de sensibilidade de quase 80%. Uma das principais razões de monitorar o limiar durante todo o
procedimento seria poder realizar intervenções
mais rápidas em casos de grandes variações de
limiar. Além disso, estudos demonstram alta
acurácia diagnóstica da EMG (93,7%) para identificar a raiz nervos a comprimida e seu nível em
pacientes com hérnia em região lombar, sendo
essa precisão maior se comparado a ressonâncias e exames neurológicos. Conclusão: A monitorização por EMG para cirurgias de hérnias
mostrou-se extremamente relevante, pois trouxe
informações a respeito de posição do nervo, alterações de limiar de potenciais de ação para o
músculo correspondente, sem aumentar o tempo de execução da cirurgia e sem gerar complicações com seu uso. Dessa forma, é possível agir
rapidamente em casos de intercorrências, ou,
ainda, prevenir injúrias.
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Introdução: O diagnóstico de uma neoplasia,
muitas vezes, é acompanhado por transtornos
psiquiátricos, principalmente a depressão, sendo
que a taxa de suicídio nos pacientes oncológicos
é cerca de 3 vezes maior em relação à população
geral. Ademais, biologicamente, esses pacientes
têm uma resposta diferencial tumor-hospedeiro,
impactando inclusive na eficácia do tratamento.
Objetivos: Revisar os aspectos mais recentes da
literatura em relação à ocorrência de depressão
em pacientes oncológicos. Método: Foi feito um
levantamento bibliográfico nas bases de dados
SciELO e PubMed no mês de agosto de 2019, utilizando as palavras-chave em inglês “Depressão”,
“Neoplasia” e “Pacientes Oncológicos” e suas
variantes consultadas no MeSH. Como critérios
de inclusão tem-se estudos originais, publicados
nos últimos 5 anos, na língua inglesa e disponíveis na íntegra na internet. Após a busca, foram
encontrados 11 estudos, sendo que 4 foram excluídos, por não serem diretamente relacionados ao tema e outros 3 por não atenderem aos
propósitos da pesquisa. Resultados: Os estudos
analisados são unânimes quanto ao fato de que a
depressão é um distúrbio prevalente em pacientes oncológicos, principalmente em mulheres e
indivíduos com comorbidades. Todavia, apesar
do impacto bem conhecido da depressão na
população, ela é muitas vezes subdiagnosticada
e não tratada no cenário clínico. A maior parte
do acompanhamento dos pacientes com câncer
após o tratamento concentra-se na vigilância da
neoplasia e nas sequelas de seus tratamentos.
Sendo assim, questões psicossociais podem não
ser ativamente pesquisadas. Duas evidências
científicas apontam ainda para o fato de que
os sintomas depressivos como fadiga, perda
de apetite, alterações de peso, cognição pobre
ou distúrbios do sono podem ser confundidos
como sendo da neoplasia ou efeito colateral da
terapêutica, dific ultando ainda mais seu diagnóstico. Conclusão: Apesar de ser frequente nos
pacientes oncológicos, a depressão ainda é subdiagnosticada nessa parcela populacional, tanto
porque não há na rotina uma pesquisa ativa da
doença, quanto pelo fato de que seus sintomas
são confundidos com os da neoplasia. Sendo assim, pode-se concluir que mais atenção deve ser
dada às questões psicológicas e psicossociais dos
pacientes com câncer.

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO SOBRE INTERNAÇÕES
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Introdução: A esclerose múltipla (EM) é uma doença autoimune do sistema nervoso central que
consiste no desenvolvimento de auto anticorpos
contra a bainha de mielina nos axônios neuronais causando sítios inflamatórios desmielinizantes. A doença é predominante em mulheres,
faixa etária entre 18-55 anos e no Brasil sua taxa
de prevalência é próxima de 15 casos por 100.000
habitantes. Bem como possui uma alta morbimortalidade e é atualmente incurável. Objetivos:
realizar uma pesquisa fidedigna sobre a epidemiologia acerca das internações pela Esclerose
Múltipla no Brasil. Método: Foi realizada uma
busca por artigos de revisão na base de dados
“New England Journal of Medicine” com a busca
“multiple sclerosis”, o critério de inclusão foi determinado pela data de publicação mais recente
e os de exclusão foram estudos não revisionais
sobre a moléstia. Os dados estatísticos foram
coletados na base de dados DATASUS mediante
o tópico “Informações de Saúde (TABNET)” que
apresentou os dados de epidemiologia e morbidade da EM entre janeiro de 2008 a junho de
2019. O “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Esclerose Múltipla” do Ministério da Saúde
do Brasil de junho/2019 foi utilizado como fonte
de dados. Resultados: O índice de internações se
eleva a partir dos 15 anos de idade em ambos os
sexos e se intensifica nas faixas etárias dos 2029 anos (22,2%), 30-39 anos (28,6%), 40-49 anos
(21,8%), 50-59 anos (13,2%), portanto 85,9%
(24.986) do total de internações (29.088) ocorreram entre 20-59 anos. A partir dos 5 anos de
idade há predomínio da doença nas mulheres e
as internações acompanham esta tendência. Entre 30-39 anos observou-se a maior prevalência
de casos em ambos os sexos, sendo 2,33M: 1H.
Em análise comparativa do ano de 2008 em relação ao ano de 2018 houve aumento de 195 %
das internações. A região Sudeste possui o maior
índice de hospital izações pela doença (59,7%),
seguida pela Sul (20,6%), Centro-Oeste (9,4%),
Nordeste (7,7%) e Norte (2,4%). Conclusão: em
corroboração com os estudos revisionais, foi observado uma maior prevalência no intervalo de
idades entre 15 a 59 anos, e maior importância
para os índices a partir dos 20 anos. O predomínio de internações entre as mulheres vai ao
encontro da literatura vigente que estabelece
maior prevalência neste sexo. Sobre o aumento
alarmante de internações nos últimos 10 anos,
existem possibilidades a serem analisadas, como
uma possível subnotificação dessa doença no
passado ou um real aumento de sua incidência.
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EVIDÊNCIAS DA NEUROPLASTICIDADE GUIADA
POR PRIORIDADE FUNCIONAL EM SURDOS

AVALIAÇÃO DE PACIENTE COM TRANSTORNO
NEUROLÓGICO FUNCIONAL MOTOR
APRESENTANDO PSEUDOCLÔNUS: UM RELATO
DE CASO
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Introdução: A neuroplasticidade (NP) é a capacidade do SNC mudar estrutura/função com
padrões de experiência. Cérebro em desenvolvimento tem mais potencial p/NP. Evidências de NP indicam que readaptação funcional
muda correlações anátomo-clínicas tradicionais
(CACT), sobretudo pós-dano no início do desenvolvimento do SNC. Prioridade funcional ocorre
na NP, pois o cérebro prioriza funções sociais e
estimuladas. Objetivos: Investigar NP, c/mudança em CACT, em crianças com lesão cerebral precoce. Método: Estudo transversal aplicou testes
de Ravens, MEEM-adaptado, figura complexa de
Rey, tarefa de construções tridimensionais, testes
de fluência verbal em 76 crianças com paralisia
cerebral (PC) espástica,selecionadas em centro
de reabilitação (casos) e em 89 indivíduos s/alterações neurológicas,pareados quanto à idade/
gênero, selecionados aleatoriamente em escola municipal (controles). Cálculo do tamanho
amostral com IC95%, poder estatístico de 80%.
Resultados: Grupo PC teve pior desempenho no
MEEM, Raven, tarefas visoespaciais(p<0,001).
Não houve diferenças de fato entre grupo PC e
grupo controle nos Testes de Fluência Verbal
(p>0,05). Analisando subgrupos de indivíduos
com PC, verificou-se menor desempenho na
Figura de Rey para indivíduos com hemiplegia
direita em comparação com indivíduos com
hemiplegia esquerda. Conclusão: Diferente do
esperado das CACT,crianças com hemiplegia D.
foram pior em tarefas visoespaciais, em comparação com indivíduos com hemiplegia E. Resultados indicam prioridade funcional,pois funções
linguísticas foram mais preservadas que visoespaciais,em crianças com hemisfério E lesado, sugerindo que áreas visoespaciais podem ter sido
recrutadas para linguagem, já que esta é função
social relevante. Aprendizado/prática motora,
geram mudanças plásticas/dinâmicas no SNC,
isso gera neurogênese, sinaptogênese, angiogênese, modulação pré/pós-sináptica, e todos são
benéficos na recuperação. Muitas formas podem
ser utilizadas para recuperação funcional após
dano cerebral, como diasquise, supersensibilidade de desnervação, reativação de aferências inativas e/ou preservação de colaterais, restituição
por brotamento regenerativo, representação vicária e substituição comportamental. CACT podem ser limitadas para entender funcionamento
cognitivo de crianças c/lesão cerebral precoce
que podem ter tido arquitetura neurofuncional
mudada por NP. Mostra-se prioridade funcional
na recuperação cognitiva pós lesão cerebral, com
funções linguísticas prioritariamente mantidas,
ao invés das visoespaciais.

Introdução: Cérebros privados de estímulos em
área sensorial, podem compensar, com desempenho supranormal em sistemas sensoriais intactos por neuroplasticidade (NP), capacidade
do sistema nervoso modificar estrutura/função
por padrões de experiência. Em surdos congênitos, córtex auditivo assume maior participação
no processamento visoespacial, evidenciando
que surdez pode aprimorar habilidades visuais.
Objetivos: Comparar desempenho cognitivo, de
memória de curto prazo e de trabalho na modalidade não-verbal, e habilidades visoespaciais
entre surdos e ouvintes com deficiência física
(DF). Método: Participaram 88 pessoas com deficiências, sendo 66 com DF e 22 com surdez. O
teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparar o desempenho entre surdez e DF. Dados
foram analisados pelo SPSS versão 22.0, com nível de significância p<0,05. Resultados: Nenhum
participante apresentou deficiência intelectual
(DI), avaliada pelo RAVEN. Participantes surdos
apresentaram desempenho superior ao grupo DF nas tarefas Cubos de Corsi ordem direta
(p=0,03) e indireta (p=0,003), cópia/memória da
Figura Complexa de Rey (p=0,003). Conclusão:
Surdos apresentaram desempenho superior em
tarefas de memória/atenção/planejamento visoespacial. Em estudos funcionais e de imagem
comparativos entre surdos e ouvintes, surdos
tiveram maior atuação do córtex auditivo em
tarefas de percepção visoespacial e de memória
de trabalho espacial, confirmando que surdez
determina processamento sensorial alterado.
Evidências, em concordância com os presentes
resultados, indicam ocorrência de NP guiada por
prioridade funcional, pela necessidade de interação com ambiente que priorize funções cognitivas visoespaciais. Surdos utilizam diariamente
habilidades visoespaciais p/se orientarem no
ambiente, pois não podem utilizar habilidades
auditivas para orientação e relacionamentos interpessoais. Língua de Sinais utiliza habilidades
visoespaciais para fonologia e sintaxe. Surdos
usuários de Libras desenvolvem habilidades visoespaciais para comunicação/interação social.
Surdos apresentaram melhor desempenho em
tarefas de atenção/memória/planejamento, na
modalidade visoespacial, em comparação com
ouvintes. Resultados fortalecem evidências que
cérebro, sem estímulos em área sensorial, pode
compensar, com desempenho supranormal em
outros sistemas, intactos devido à NP. Surdez
pode induzir lateralização atípica, com melhora
em tarefas visoespaciais em virtude de mecanismos de NP guiados por prioridade funcional.
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Introdução: O Transtorno Neurológico Funcional Motor (TNFM) consiste em sintomas e déficits neurológicos que se desenvolvem inconscientemente. São, portanto, incompatíveis com
mecanismos fisiopatológicos e vias anatômicas
tradicionais. São exemplos de manifestações paralisias, tremores e convulsões. O quadro inicial
pode estar associado a estresse ou trauma, tanto
de natureza psíquica como física. O transtorno é
encontrado em cerca 5% dos encaminhamentos
a ambulatórios de neurologia, mostrando sua
importância clínica. Relato do caso: Mulher, 37
anos, negra, técnica de enfermagem, relata que
em 2009 apresentou quadro subagudo de cefaleia com turvação visual associada a paraplegia
crural. Foi internada em hospital privado recebendo alta com pedido de fisioterapia motora e
suplementação de vitamina. Não recebeu diagnóstico definido. Evoluiu com melhora progressiva em 6 meses. Em setembro de 2016, novo
quadro de paraplegia crural com necessidade de
cadeira de rodas. Além do quadro motor, queixava-se de dor e parestesias em MMII. Ao exame
inicial, foi relatado hiperreflexia global e paraplegia crural. Foi internada para rastreio de doença
desmielinizante recebendo tratamento com
metilprednisolona intravenosa por três dias sem
remissão dos sintomas. Exames complementares como IRM de neuro-eixo, LCR e eletroneuromiografia mostraram-se dentro dos parâmetros
normais. Nova avaliação da paciente notou-se a
presença de sinais clínicos de déficit motor funcional como: sinal de Hoover, sinal do abdutor e
teste do Spinal Injuries Center, além da presença
de pseudorigidez e pseudoclônus, sintoma não
relatado na literatura como funcional. A paciente foi diagnosticada com transtorno neurológico
funcional motor (TNFM) de acordo com critérios diagnósticos do DSM-5. Recebeu tratamento multidisciplinar neurológico, psiquiátrico,
psicológico e fisioterápico. Para a apresentação
desse rel ato de caso foi pedida a dispensa do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Conclusão: Os pacientes que sofrem de TNFMs
apresentam sintomas neurológicos que mimetizam déficits orgânicos, legitimando o estigma de
que tais manifestações são irreais e simuladas.
Entretanto, o surgimento de técnicas de neuroimagem funcional corrobora com a hipótese de
que o TNFM consiste em uma alteração específica no processamento emocional. Esta, por sua
vez, desencadeia uma grande variedade de sintomas através da desregulação de sistemas sensoriais ou motores, justificando a relevância do
tema na Neurologia.
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DESCONECTADO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA
DESORGANIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIA BRANCA NA
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A INFLUÊNCIA DE PRÁTICAS BASEADAS EM
ATENÇÃO PLENA NA NEUROPLASTICIDADE: UMA
REVISÃO SISTEMÁTICA
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Introdução: O presente estudo se propõe a lançar uma luz sobre o conhecimento atual, acerca
da presença de alterações estruturais presentes
em pacientes portadores de esquizofrenia, e
identificar os locais mais acometidos, segundo
os estudos publicados. Objetivo: Estabelecer
através de revisão sistematizada a correlação
entre a existência de desorganização estrutural
da substância branca e o desenvolvimento da
esquizofrenia e relacionar as principais estruturas estudadas, e sua correlação com a doença.
Método: Foram submetidos a análise estudos
publicados em inglês, presentes na base de dados PubMed, incluídos dentro dos termos de
pesquisas considerados mais adequados dentro
o escopo de confecção deste trabalho. Foram
ponderadas as características de cada estudo,
seu delineamento e objetivos. Resultado: Dos
17 trabalhos científicos encontrados, 12 se encaixaram nos critérios de inclusão. Os estudos
englobaram 2261 pacientes portadores de EQZ
(idade média 36,25 anos), todos avaliados quanto a presença de desorganização em SB cerebral,
quantificada através da anisotropia fracionada.
As principais regiões avaliadas nestes estudos
corresponderam ao giro do cíngulo, corpo caloso, cápsula interna, fórnix, córtex orbitofrontal
medial, giro frontal inferior e radiação talâmica
anterior, e todos os trabalhos incluídos nesta revisão apontaram para a presença de alterações
na microestrutura axonal na substância branca
da população estudada. Conclusão: A presença
de desorganização a nível micro-estrutural da
substância branca é uma característica marcante
no curso da EQZ com extensa literatura apoiando este fato, podendo ser avaliada in vivo através
de exames de imagem direcionados, auxiliares
ao diagnóstico ou como screening em pacientes com o risco genético de desenvolvimento
patológico.

38

E-mail: julialopest@hotmail.com

Introdução: Práticas baseadas em atenção plena (APL) estão sendo amplamente utilizadas em
diversas intervenções. Tal treinamento consiste
principalmente, em atenção concentrada e práticas de automonitoramento. Ao buscar compreender os mecanismos neurobiológicos associados, diversos estudos observaram alterações
estruturais e funcionais no cérebro dos praticantes após a intervenção sugerindo uma possível
indução à neuroplasticidade. Objetivos: Discutir
potenciais alterações na plasticidade cerebral
ocasionadas por intervenções que utilizam técnicas de APL. Método: Busca na base de dados
PubMed com os seguintes descritores e suas
variações encontradas no MeSH: “meditação”,
“atenção plena” e “plasticidade cerebral”. Foram
excluídos todos os estudos que não se enquadraram no filtro de ensaio clínico e os que não foram
publicados nos últimos 10 anos (n=76), restando
6 artigos que fizeram pa rte do escopo desta revisão sistemática. A recomendação PRISMA foi
utilizada para melhorar a qualidade do presente
estudo. Resultados: As intervenções foram semelhantes, se baseando em programas de APL
que envolviam controle respiratório, experiência não julgadora, varredura corporal e práticas
de compaixão por um período não superior a 12
semanas. Os resultados nos estudos revisados,
foram obtidos por meio de instrumentos como
ressonância magnética funcional, eletroencefalograma, testes neuropsicológicos e/ou dosagem
de biomarcadores. Foi evidenciado, no grupo intervenção quando comparado ao controle, uma
diminuição da conectividade do córtex pré-frontal dorsomedial (p<0,001) e da amígdala com o
córtex cingulado (CC) subgenual, aumento da
amplitude elétrica no CC-anterior e maior responsividade do CPF-dorsolateral esquerdo e de
regiões insulares (p<0,05), aumento na densidade de substância cinzenta na junção temporo-parietal (JTP), CC-posterior, cerebel o e tronco
encefálico (p<0,04). Houve também, aumento na
titulação de alguns biomarcadores como BNDF,
sirtuin-1 e redução nas concentrações de cortisol e de marcadores de dano ao DNA (p<0,001).
Conclusão: Embora algumas limitações ainda
existam nos ensaios (amostras pequenas, por
exemplo), fica evidente que as práticas de APL alteram de forma significativa estruturas cerebrais
como amígdala, ínsula, CPF, JTP, CC e as funções
relacionadas a elas como regulação emocional,
modulação cortical e cognição.
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Introdução: A estimulação de corrente direta
transcraniana (tDCS) é uma neuroestimulação
que modula a excitabilidade cortical e promove
a plasticidade sináptica, que está relacionada à
aprendizagem motora. Assim, estima-se que a
conectividade em rede possa influenciar as respostas neuroplásticas na recuperação funcional
da área motora lesada. Objetivos: Avaliar, a partir
dessa revisão sistemática, a recuperação da motricidade a partir da tDCS. Método: Foram analisados ensaios clínicos controlados e randomizados (ECCR) publicados originalmente na língua
inglesa, nos últimos 10 anos, em humanos acima
de 19 anos, tendo como referência a base de dados MedLine. Após consulta ao Decs, utilizaram-se os descritores: Neuronal Plasticity, Transcranial Direct Current Stimulation e suas respectivas variações no MESH. Foram excluídos estudos
com métodos pouco claros. A escala PRISMA foi
utilizada para melhorar o relato dessa revisão.
Resultados: Foram encontrados 16 estudos, a
partir da leitura dos quais, três foram selecionados para o escopo desta revisão, envolvendo um
total de 282 participantes. Os ECCR analisados
indicaram que a aplicação de tDCS deve ocorrer
nas fases aguda e subaguda das lesões, visto que
a rede motora é dinâmica e sofre reorganização
espontânea em resposta à terapia aplicada. Ao
investigar a conectividade funcional em bandas
de frequências diferentes, houve melhores resultados com a banda alfa, que está associada à
atenção, memória, aprendizado motor e desempenho. Além disso, pacientes com terapia tDCS
apresentaram menor necessidade de treinamento para aquisição de habilidades motoras, maior
qualidade de movimento e tempos de movimentação mais rápidos, quando comparado ao grupo
placebo. Conclusão: O estado da arte evidencia
que a neuroestimulação transcraniana contribui
para as respostas neuroplásticas do córtex motor
lesionado, devendo ser in iciada nas fases agudas
e subagudas da lesão.
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Introdução: Estudos de Stokoe permitiram o reconhecimento da língua de sinais com a língua
falada pelas proximidades lexicais, sintáticas e
das de gerações de sentenças. Assim, estudos
relacionais das áreas corticais ativadas (criação e
percepção) evidenciaram estimulações de áreas
clássicas da linguagem em ambas modalidades.
Investigações neuroanatômicas e funcionais da
língua de sinais são relevantes, já que permitem
otimizações dos aprendizados, inclusões e equidades. Objetivos: Identificar e correlacionar áreas corticais ativadas durante o processo linguístico em indivíduos surdos, ouvintes e bilíngues.
Método: Levantamento bibliográfico de 2004
a 2014, indexados nas bases de dados PubMed
e Scielo, com descritores: neuroanatomy e sign
language. Foram selecionados 10 artigos, sendo
excluídos aqueles que não atenderam ao objetivo da revisão. Resultados: Análises linguísticas
em surdos e ouvintes, a través da ressonância
magnética funcional, evidenciaram, na língua
gestual, regiões encefálicas esquerdas, tais como
o lóbulo parietal inferior, o giro occipital superior
e o giro supramarginal (do processo fonológico).
E no hemisfério direito, o giro temporal médio,
o giro temporal inferior, o giro fusiforme, o giro
lingual, o cúneos, o córtex visual primário e o secundário, bem como áreas motoras. No entanto,
em falantes, somente áreas esquerdas foram ativadas como o giro temporal médio e o superior
(dos processos da linguagem gestual). O planejamento gestual é atribuído à área 6 de Brodman, área pré-motora e motora suplementar. Foi
comprovada, na língua de sinais, as ativações:
cerebelo, giro frontal inferior, ínsula posterior e
occipito-temporais e parietais superiores exacerbadas. Nos bilíngues, há organização ativa no
córtex temporal superior esquerdo o que permite
compreensão da língua gestual. Tal configuração
decorre da necessidade de sep arar as áreas da
fala, localizada na região anterior do sulco temporal superior das dos gestos. Conclusão: Áreas
cerebrais são ativadas nas duas modalidades, no
entanto, na língua de sinais, há ativação de áreas
frontais, temporais, parietais, pré-centrais e occipitais. O bilinguismo favorece a competência
linguística e a de reconhecimentos faciais, além
de promover mudanças neurocognitivas importantes como uma maior percepção viso espacial.
Isso reforça os benefícios do aprendizado da língua de sinais, pela inclusão da população surda e
otimização dos processos linguísticos pelas mudanças neurocognitivas.
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Introdução: As bulas dos medicamentos são importantes fontes de informações técnico-científicas para os profissionais de saúde, sendo que a
omissão ou a imprecisão dessas podem expor o
paciente à falha na eficácia terapêutica ou ao risco aumentado a reações adversas. Diferente do
que acontece nos Estados Unidos, no Brasil não
há regulamentação quanto à necessidade e padronização das informações farmacogenéticas
nas bulas dos medicamentos. Objetivos: Avaliar
a presença e adequabilidade das informações
farmacogenéticas presentes nas bulas dos medicamentos empregados na neurologia e psiquiatria registrados no Brasil. Método: A seleção dos
medicamentos comercializados no Brasil a terem
suas bulas analisadas foi feita conforme a versão
2019 da Tabela de Marcadores Farmacogenéticos
das áreas de neurologia e psiquiatria elaborada
pelo FDA (Food and Drug Administration). As informações americanas foram comp aradas àquelas disponíveis nas bulas dos medicamentos referência disponibilizadas pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA) através do Bulário Eletrônico. Resultados: dentre os 53 fármacos
com informação no FDA, 31 são registrados pela
ANVISA. Desses, 21 medicamentos (68%) apresentaram alguma informação farmacogenética.
Dentre as bulas nacionais contendo tais informações, 9 (43%) foram consideradas completas e
12 incompletas ou diferentes. Dentre os medicamentos registrados em ambas as agências, houve 35 referências de biomarcadores mencionados pela FDA e 22 pela ANVISA. Quanto à seção
onde a informação está localizada, observou-se
que no FDA ela se concentra principalmente em
“clinical pharmacology”, “warnings” e “use in
Specific Populations”, enquanto na ANVISA, em
“características farmacológicas”, “interações” e
“advertências”. Em 6 medicamentos, as seções
são iguais em ambas agências. O termo “farmacogen₂ ₂tica” apareceu apenas em 1 bula nacional.
Conclusão: No Brasil, apenas 68% das bulas dos
medicamentos usados na neurologia e psiquiatria apresentaram alguma informação farmacogenética quando comparadas às informações
disponíveis pelo FDA. Mesmo quando presente,
a maioria das bulas não apresentou informações
completas. Assim, fica evidente a necessidade de
uma regulamentação nacional acerca de tais informações, contribuindo para a aplicação clínica
da medicina baseada na farmacogenética. Agradecimento: UFJF (BIC/UFJF)

E-mail: mateusf_26@hotmail.com

Introdução: Lesões em nervos periféricos são relativamente comuns e, ainda que ocorra regeneração axonal, a recuperação dos pacientes pode
não ser integral, gerando dores neuropáticas e
perdas funcionais. Corticoides, frequentemente
usados no tratamento dessas lesões, podem gerar efeitos colaterais. A busca por substâncias naturais com atividade biológica, eficácia e menos
efeitos colaterais tem incitado pesquisas com a
timoquinona (TQ), um fitoterápico bioflavonoide com relatos científicos de ação pró-regenerativa. Objetivos: Determinar se a TQ favorece a regeneração de axônios periféricos. Método: Bases
de dados (PubMed, MEDLINE e SciELO) foram
consultadas de julho a setembro/2019, sem filtros, com as palavras-chave: “thymoquinone” e
“regeneration”. Dezoito artigos encontrados com
a estratégia de busca inicial foram avaliados pelos autores, e um total de três artigos atenderam
aos critérios de incl usão: (1) lesão axonal periférica, (2) neuroproteção. Critérios de exclusão: (1)
outras condições experimentais ou patológicas.
Resultados: Efeitos pró-regenerativos do corticoide metilpredinisolona (1mg/kg/dia, intramuscular) e da TQ (5mg/kg/dia, intraperitoneal),
administrados durante 14 dias, foram avaliados
após lesão no nervo facial. Análises histopatológicas e eletrofisiológicas revelaram que TQ foi
mais neuroprotetora do que o corticoide. Outro
estudo, com qualidade metodológica muito baixa, avaliou após lesão do nervo ciático a possível ação pró-regenerativa da TQ (5mg/kg/dia,
intraperitoneal), administrada durante 7 dias, e
não observou efeito. Investigando a eficácia da
TQ em culturas de neurônios do gânglio da raiz
dorsal, autores realizaram axotomia por microdissecção a laser e analisaram a ação pró-regenerativa e neuroprotetora da TQ a cada 5 minutos
durante 24 h. TQ foi pró-regenerativa e aumentou a taxa de sobrevivência dos neurônios. Em
nossa análise crítica julgamos a qualidade metodológica dos artigos que reportaram com rigor
científico o efeito dose-dependente, pró-regenerativo e neuroprotetor da TQ. Conclusão: Evidências científicas da eficácia pró-regenerativa e
neuroprotetora da TQ em axônios periféricos são
qualitativamente robustas. Todavia, os autores
daqueles estudos não avaliaram mecanismo de
ação e inferiram decorrer das ações anti-inflamatórias e antioxidantes da TQ. Diante do potencial terapêutico da TQ, novos ensaios pré-clínicos precisam ser realizados a fim de viabilizar
possíveis ensaios clínicos.
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VITAMINA D E COMPORTAMENTO: ASSOCIAÇÃO
ENTRE POLIMORFISMOS GENÉTICOS E SINTOMAS
DE IMPULSIVIDADE EM INDIVÍDUOS ADULTOS

TERAPIA DE REPOSIÇÃO ENZIMÁTICA
COM α-GLICOSIDADE EM PACIENTES COM
GLICOGENOSE DO TIPO II DE INÍCIO TARDIO: UMA
REVISÃO SISTEMÁTICA

Capra L1; Neves FGP1; Silva C1; Dresch F1; Genro JP²;
Shansis FM1; Contini V1.

PO061
ADRENOLEUCODISTROFIA: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA DOS DESFECHOS DO TRATAMENTO
COM TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO
HEMATOPOIÉTICAS
Carvalho LC1; Chaves VDR1; Melo LDP1; Lopes GT1;
Nunes LV1; Soriano RN1.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – CAMPUS
GOVERNADOR VALADARES.
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Introdução: Adrenoleucodistrofia ligada ao X
(ALD-X) é uma desordem genética de origem peroxissomal, com maior prevalência no sexo masculino, que culmina em disfunção da produção
da proteína ABCD1, gerando acúmulo de ácidos
graxos de cadeia muito longa no organismo.
Isso promove degeneração da bainha de mielina, acarretando regressão neuropsicomotora.
Objetivos: Avaliar se o tratamento com Transplante de Células-Tronco Hemapoiéticas
(TCTH) melhora o prognóstico neurológico e
a sobrevida de pacientes portadores da ALD-X.
Método: Foi realizada uma revisão da literatura
nas plataformas PubMed e Biblioteca Virtual em
Saúde com os descritores Adrenoleukodystrophy, Theraphy, Steam Cell Transplantation, Treatment Outcome dos últimos 10 anos. Os critérios para inclusão foram estudos Multicêntricos,
Coortes ou Ensaios Clínicos que abordaram os
desfechos do tratamento da ADL-X com o TCTH.
Relatos e série de casos foram excluídos. Um total de cinco artigos atenderam aos critérios de
inclusão. Resultados: O transplante alogênico
tem maior probabilidade de eficácia se for executado no período inicial da neurodegeneração.
Observa-se que, entre as crianças com alto comprometimento da substância branca cerebral,
o resultado do TCTH não se faz tão efetivo. Em
contrapartida, meninos que foram diagnosticados precocemente apresentaram bons resultados diante do tratamento, apurando aumento
da sobrevida e melhor desenvolvimento neurológico, quando comparado a indivíduos sem a
terapia. No entanto, apesar de melhorar o prognóstico durante a infância, não se pode afirmar
que haverá prevenção de desenvolvimento de
mielopatia na vida adulta. Destarte, ressalta-se
que a terapia genética Lenti-D como tratamento
autólogo alternativo ao TCTH, utilizando-se de
lentivírus como vetor para introdução do gene
ALD nas células-tronco hematopoiéticas do paciente, é promissora, apresentando desfecho favorável com redução da desmielinização no Sistema Nervoso Central de pacientes acometidos
por ALD-X. Conclusão: O desfecho neurocognitivo e a sobrevida nos indivíduos transplantados
tem sido favorável, sobretudo com diagnóstico
precoce na população pediátrica. Dessa maneira, o TCTH tem sido descrito como o principal
tratamento para ALD-X. Além disso, a terapia
Lenti-D tem se mostrado alternativa promissora
ao TCTH, sobretudo em pacientes contraindicados ao transplante alogênico tradicional.
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Introdução: A vitamina D apresenta diversos
efeitos no organismo, principalmente relacionados ao metabolismo mineral e ósseo. No entanto, evidências correlacionam a vitamina D
com transtornos psiquiátricos e sintomas comportamentais, visto que seu receptor é expresso
em praticamente todas as células do organismo,
incluindo o sistema nervoso central. Objetivo:
Investigar possíveis associações entre polimorfismos genéticos em genes relacionados à rota da
vitamina D (VDR-rs2228570, RXRG-rs2134095,
CYP2R1-rs10741657, DHCR7-rs12785878 e GC-rs7041) com os níveis séricos de 1,25 (OH) 2D3
e com sintomas de depressão, ansiedade, desatenção, hiperatividade e impulsividade em indivíduos adultos. Método: Foram incluídos no
estudo 314 adultos, recrutados entre a comunidade acadêmica da Universidade do Vale do
Taquari – Univates, Lajeado/RS. Todos os indivíduos assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (COE P/UNIVATES: 2.502.199).
Os sintomas psiquiátricos e comportamentais
foram avaliados através do Inventário de Ansiedade de Beck e do Inventário de Depressão de
Beck e pela escala Adult ADHD Self-Report Scale
(ASRS), traduzida e validada para o português. A
dosagem dos níveis séricos de 1,25 (OH) 2D3 foi
realizada através do método ELISA. A extração de
DNA foi realizada pelo método de salting out, a
partir de sangue periférico, e os polimorfismos
selecionados foram genotipados pelo sistema
de discriminação alélica TaqMan. As associações
entre os polimorfismos genéticos com os desfechos investigados foram testadas por meio de regressão linear no software PLINK. Resultados: A
amostra foi composta majoritariamente por mulheres (73,9%), com média de idade de 26 anos e
níveis de vitamina D de 27,1 ng/mL. Não foram
detectadas associações significativas entre os
polimorfismos genéticos com os sintomas de depressão, ansiedade, desatenção e hiperatividade.
Detectou-se uma as sociação significativa entre
o alelo A do polimorfismo rs10741647-CYP2R1
com os escores de impulsividade (p= 0,04) e um
efeito significativo da interação entre os polimorfismos rs10741657-CYP2R1 e rs2228570-VDR
sobre os escores de impulsividade (p=0,0085).
Também se observou uma interação significativa entre os polimorfismos rs2134095-RXRG e
rs12785878-DHCR7 sobre os níveis de vitamina D (p=0,0063). Conclusão: Esses resultados
apontam para um efeito de variantes genéticas
envolvidas na rota da vitamina D com os níveis
circulantes desta vitamina e com escores de impulsividade, corroborando achados prévios.

Introdução: Portadores de deficiência na enzima ácida α-glicosidase (GAA), desenvolvem uma
rara doença neuromuscular de origem autossômica recessiva conhecida como Glicogenose do
tipo II (GSDII), que apresenta duas variantes,
a forma infantil e a de início tardio. Resulta em
acúmulo de glicogênio dentro do lisossomo tendo como sintomas hipotonia profunda, fraqueza
muscular generalizada, dificuldades respiratórias e cardiomiopatia hipertrófica. A terapia de
reposição enzimática (TRE) com α-glicosidase
recombinante humana (GAArh) é a abordagem
recomendada para o tratamento da forma infantil, porém seu efeito em indivíduos de início tardio não é totalmente claro. Objetivos: Investigar,
por meio de uma revisão sistemática, a eficácia
da TRE com GAArh no tratamento da GSDII em
pacientes de início tardio. Método: Foram analisados ensaios clínicos controlados e randomizados publicados originalmente em inglês, dos
últimos 10 anos, em humanos, tendo como referência a base de dados National Library of Medicine (MedLine). A busca pelos descritores utilizados foi efetuada mediante consulta ao Medical
Subject Headings (MeSH) e os descritores foram:
Type II glycogenosis, α-glucosidase e Therapy. Os
estudos incluídos envolveram adultos com idade
entre 51,5 ± 12,2 que necessitam de suporte ventilatório. Foram excluídos estudos com métodos
poucos claros ou mal descritos. A princípio, foram encontrados 12 estudos e após aplicação dos
critérios de inclusão e exclusão, apenas 5 fizeram
parte do escopo e análise final. A escala PRISMA
foi utilizada no intuito de melhorar o relato desta revisão. Resultados: Os 5 estudos envolvendo 402 participantes revelaram que a GSDII de
início tardio tem cardiomiopatia menos severa,
sendo a fraqueza muscular o principal sintoma.
Com a progressão da doença, podem vir a se tornar dependentes de ventilação mecânica (VM)
devido à insuficiência resp iratória. Ademais, os
estudos demonstraram que a infusão intravenosa de GAArh na dose de 20 mg/kg a cada 15 dias
nessa forma clínica não apresentou diferenças
estatísticas nos parâmetros eletrocardiográficos
e ecocardiográficos. Entretanto, esses pacientes
tiveram significativa redução no número de horas de VM usadas diariamente com estabilização
da função pulmonar. Conclusão: A TRE melhora
a função dos músculos cardíaco e esquelético,
prolongando a sobrevida e reduzindo a mortalidade. Contudo, é necessário o diagnóstico prévio
e tratamento precoce da doença a fim de prevenir lesões irreversíveis.
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MENINGITE ASSÉPTICA E MIELITE SUBAGUDA
COMO MANIFESTAÇÕES INICIAIS DA SÍNDROME
DE SJÖGREN: UM RELATO DE CASO

ENCEFALITE ANTI-RECEPTOR N-METILD-ASPARTATO (NMDA): UM DIAGNÓSTICO
DESAFIADOR NO PRONTO-ATENDIMENTO
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Introdução: A Esclerose Múltipla (EM) é uma
doença desmielinizante do Sistema Nervoso
Central, envolvendo um processo inflamatório
e crônico. A causa ainda é desconhecida, mas
estuda-se a relação de fatores ambientais e genéticos, que acometem, principalmente, adultos
de 20 a 50 anos. Objetivos: Avaliar o custo total e
custo médio hospitalar por paciente com EM do
Sistema Único de Saúde (SUS) nas regiões Norte,
Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil
entre os anos de 2010 e 2018. Métodos: Estudo
com caráter descritivo classificado como ecológico misto (temporal e espacial) e realizado em
julho de 2019 a partir de dados secundários extraídos do Datasus. Foram pesquisados o valor
total e a frequência para a EM através do CID10
capítulo VI categoria G35 dos anos de 2010 até
2018, sendo posteriormente calculado o custo
total e médio de internação hospitalar para cada
paciente por região do Brasil. Resultados: Em
média, os maiores valores se encontraram na região Sudeste, totalizando 1.575 internações hospitalares de EM por ano, com gasto médio anual
de R$ 967.996,73, enquanto na região Norte as
menores frequências de internações hospitalares
(70 novos registros por ano) e gasto médio anual
de R$ 82.273,42. Entretanto, o custo médio anual
por paciente se inverteu entre essas regiões. A região Norte apresentou um custo médio anual por
paciente de R$ 1.494,45, seguida do Nordeste (R$
914,88), Sul (R$722,02), Sudeste (R$ 679,86), e,
por fim, Centro-Oeste (R$ 497,59). Com relação
aos números nacionais absolutos de internações
por EM, notou-se um aumento de 288% nos registros hospitalares, subindo de 1.742 casos em
2010 para 5.015 registros em 2018. Além disso, o
custo anual do SUS com os pacientes de EM mais
que dobrou, subindo de R$ 1.015.411,85 para R$
2.653.620,47 nesse período, todavia o custo médio anual por paciente diminuiu cerca de 40%,
caindo de R$ 738,00 par a R$ 529,14. Conclusão:
Observou-se que houve um aumento tanto da
demanda populacional pelos serviços hospitalares quanto dos gastos em saúde pública destinados a EM entre o período analisado. Além disso,
ocorreu uma discrepância dos dados entre as regiões do Brasil, sendo a região Norte, seguida da
Nordeste, com menores internações, mas com
maiores custos em relação a cada paciente. Por
sua vez, o Sudeste apresentou dados contrários,
o que se faz necessário mais estudos epidemiológicos e observacionais para um melhor entendimento da ocorrência da doença no país, bem
como seu custo hospitalar.

E-mail: tatimoreira.med@gmail.com

Introdução: A síndrome de Sjögren é uma doença rara, com prevalência estimada em 1 a 3% da
população. O envolvimento neurológico nestes
pacientes tem epidemiologia imprecisa e as manifestações são diversas, geralmente precedendo
o diagnóstico e se apresentando como episódios
multifocais recorrentes, em surto e remissão,
que resultam em déficits neurológicos progressivos. Relato do caso: Mulher, negra, 41 anos de
idade, diagnosticada com epilepsia desde a infância. Iniciou quadro febril, acompanhado por
vômitos, mialgia, petéquias difusas e hipoacusia à direita. Não havia queixa de xerostomia. À
avaliação neurológica, foram observados sinais
meníngeos, paraparesia crural flácida arreflexa
simétrica e perda de controle de esfíncteres, sem
outras alterações. A análise do líquor evidenciou
320 leucócitos/mm³ (90% neutrófilos e 10% linfócitos), 2 hemácias/mm³, glicorraquia de 44mg/
dl (sérica 85), pr oteinorraquia de 109mg/dl, bacterioscopia e tinta da china negativas e VDRL não
reator. Devido ao diagnóstico de meningite, foi
iniciado tratamento com ceftriaxone, associado
a dexametasona, mantido por 10 dias. Ao término, o LCR mostrava 16 leucócitos/mm³ (100%
linfócitos), 30 hemácias/mm³, glicose de 53 (sérica 107), proteinorraquia de 109mg/dl. IRM de
crânio mostrou velamento de algumas células
das mastoides e IRM de toda a extensão medular não mostrou alterações. A ENMG evidenciava
polineupatia sensitivo-motora axonal discreta,
desproporcional ao déficit motor. Os exames laboratoriais mostraram sorologias negativas, FAN
1:80 nuclear pontilhado fino, VHS de 66, PCR de
145, complementos normais, Anti-RO e Anti-LA
reagentes (240 e 316, respectivamente). A avaliação oftalmológica não demonstrava alterações.
Diante dos achados, a paciente realizou biópsia
de glândula salivar menor, que foi compatível
com síndrome de Sjögren. A paciente recebeu
tratamento de manutenção com Prednisona
1mg/kg/dia e pulsoterapia semestral com Ciclofosfamida, evoluindo com melhora parcial no
quadro motor, mas ainda necessitando de apoio
para deambulação. Conclusão: O envolvimento
neurológico na síndrome de Sjögren tem como
patogênese um quadro de vasculopatia imunomediada. A duração prolongada da doença, o
comprometimento pulmonar e o consumo de C4
são fatores preditores. Não é necessária alteração
na IRM para o diagnóstico de mielite nestes pacientes, feito por critérios clínicos. O tratamento
de escolha é feito com altas doses de glicocorticóides e outros imunossupressores.
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Introdução: A encefalite autoimune é uma das
causas mais comuns de encefalite não-infecciosa. No entanto, o desconhecimento desta
entidade nosológica contribui para seu subdiagnóstico. É mais comum em jovens do sexo
feminino. Seu subtipo mais prevalente é a encefalite anti-NMDAr, cujas manifestações são amplas (de sintomas psiquiátricos a distúrbios de
movimento e crises convulsivas) e associadas a
mecanismos parainfecciosos e paraneoplásicos.
Relato do caso: Homem, 40 anos, branco, previamente hígido. Iniciou quadro de diarreia, dor
abdominal e febre. Após dois dias, evoluiu com
episódio de parosmia associada a automatismos
em estalar de dedos à direita, seguido de quadro
confusional agudo e amnésia anterógrada. Foi
conduzido a hospital e teve alta no mesmo dia.
Consultou-se com psiquiatra, que diagnosticou
burnout e amnésia dissociativa. No dia seguinte, retornou ao hospital, onde fez TC de crânio,
descrita como normal, e punção lombar. Diante
do achado de pleocitose (20cels/mm3, 99% mononucleados) foi iniciado tratamento empírico
com aciclovir, dexametasona, ceftriaxone e vancomicina. Recebeu alta após 15 dias, mantendo
amnésia. Após 10 dias, apresentou cefaleia seguida de crise convulsiva. Realizou, no mesmo
dia, IRM de crânio, com alterações de sinal em
hipocampos, lobos temporais, sub-talâmicas e
em giros para-hipocampais, notadamente à esquerda, achados sugestivos de encefalite límbica. Foi submetido à avaliação neurológica, com
MEEM de 19, exame neurológico sem outras alterações, rastreio infeccioso e neoplásico negativos. Nova análise de líquor mostrou 12cels/mm³
(91% linfócitos), glicose de 53mg/dl (sérica 87),
proteinorraquia de 54mg/dl, cultura negativa.
Realizou tratamento com uso de aciclovir por 21
dias, metilprednisolona 1g/dia e imunoglobulina humana 0,4g/kg/dia por 05 dias. Houve boa
resposta, com MEEM acrescido para 25 e pleocitose reduzida para 12 cels/mm3. Após 15 dias, foi
feita pesquisa para anti-NMDAr no líquor, com
resultado positivo. Conclusão: O diagnóstico de
encefalite anti-NMDAr deve sempre ser considerado diante de alterações cognitivo-comportamentais em jovens, mesmo em quadros frustros.
O tratamento deve ser precoce, com corticoterapia endovenosa preferencialmente associada
a imunoglobulina, e a pesquisa para neoplasias
é mandatória e prospectiva, ressaltando-se o teratoma ovariano em pacientes do sexo feminino
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EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA
D NO TRATAMENTO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA
REMITENTE RECORRENTE: UMA REVISÃO
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DE PACIENTES PORTADORES DE ESCLEROSE
MÚLTIPLA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

ASSOCIAÇÃO ENTRE LÚPUS ERITEMATOSO
SISTÊMICO REFRATÁRIO AO TRATAMENTO E
DISTÚRBIO DO ESPECTRO DA NEUROMIELITE
ÓPTICA: DESAFIOS PARA O TRATAMENTO CLÍNICO
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Introdução: A Esclerose Múltipla (EM) é uma
síndrome desmielinizante crônica que acomete
neurônios do Sistema Nervoso Central (SNC),
caracterizada por processos inflamatórios e
neurodegenerativos.1 Sua forma mais frequente é a Esclerose Múltipla Remitente Recorrente
(EMRR), cujo tratamento utilizando suplementação de vitamina D (SVD) tem sido testado.3 O
Colecalciferol promove ação anti-inflamatória,
enquanto reduz as ações regulatórias pró-inflamatórios.3 Objetivos: Avaliar eficácia da SVD no
tratamento da EMRR. Método: Foram analisados
originalmente artigos da base de dados MedLine, utilizando os descritores “Multiple Sclerosis”,
“Vitamin D” e “Vitamin D supplementation” e
variações segundo o MeSH. Adotou-se a escala PRISMA para melhorar o relato da revisão.2
Foram incluídos ensaios clínicos controlados
randomizados em humanos maiores de 19 anos
publicados em inglês dos últimos 10 anos e excluí dos artigos que não eram diretamente relacionados ao tema ou que não preenchiam os critérios de inclusão. Resultados: Foram analisados
5 artigos que no total utilizaram uma amostra de
311 pessoas. Duas evidências dissertam sobre a
taxa do peptídeo de latência ativada (LAP), um
marcador da ação anti-inflamatória, mas mostraram-se divergentes quanto ao aumento significativo dessas proteínas entre os grupos controle e experimental. Outro trabalho verificou que
não houve alteração na quantidade de células T
nem B em ambos grupos, mas, no controle, foi
identificado aumento na produção de citocinas
anti-inflamatórias pelas células T. Ademais, um
quarto estudo, que utilizou a SVD associado a
suplementação de ácido graxo ômega-3, revelou
diminuição na produção de marcadores pró-inflamatórios, resultando em melhorias no controle glicêmico, na sensibilidade à insulina e no
perfil lipídico. Tais parâmetros apresentam-se
comprometidos em portadores de EMRR. Por
fim, um artigo que analisou a relação entre a cadeia leve de neurofilamento (NFL) e a SVD indicou uma correlação positiva inesperada, já que
geralmente o NFL, um marcador de morte axonal, encontra-se diminuído em tratamento imunomodulador eficaz. Conclusão: Desse modo, o
Estado da Arte atual sobre o tema é dúbio, já que
algumas evidências apontam para efeitos benéficos da SVD, enquanto outras não apresentaram
melhora do quadro de EMRR. São necessárias
novas pesquisas acerca do tema e que utilizem
maior tamanho amostral e controle de outras variáveis intervenientes, como a exposição solar e
fatores genéticos.
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Introdução: A esclerose múltipla é a mais frequente doença desmielinizante inflamatória
idiopática central, afeta a bainha de mielina do
sistema nervoso central e se dissemina no tempo e no espaço; atinge partes separadas do encéfalo e da medula espinhal, caracterizando-se
por períodos de surtos e remissões. As alterações
neurológicas manifestam-se nos sistemas motor,
sensitivo, cerebelar, de tronco cerebral, esfincteriano, visual e mental. São descritos também sintomas subjetivos como parestesias, ansiedade,
depressão, dor e especialmente fadiga. A fadiga
destaca-se como um sintoma de alta prevalência
na esclerose múltipla e causa grande impacto
na qualidade de vida dos pacientes. Objetivos:
O objetivo deste trabalho será de realizar uma
revisão sistemática na literatura indexada, e descrever a o impacto da fadiga na qualidade de vida
de paciente portadores de esclerose múltipla.
Método: Foi realizada busca eletrônica através
do PubMed e Bireme entre 2006 e 2018, utilizando os descritores “Multiple sclerosis”, “Fatigue”,
e “Neurological disorders”. Foram selecionados
artigos de acordo com os critérios de inclusão:
artigos originais escritos em português e inglês.
Foram excluídos editoriais, cartas, guidelines
e revisões. Resultados: Considerando os critérios de inclusão e exclusão foram selecionados
6 artigos que relacionam o sintoma fadiga com
a qualidade de vida em pacientes portadores de
esclerose múltipla. A prevalência de fadiga em
indivíduos portadores de esclerose múltipla é
de 50%, enquanto em pacientes sem a doença é
de 10%; o risco de apresentar fadiga é 9,00 vezes
maior em pacientes portadores da doença em relação à população em geral. A qualidade de vida
se relaciona diretamente com o estado funcional
do paciente. O indivíduo portador da doença realiza um maior esforço para manter atividades
antes habituais devido ao comprometimento cerebral e necess ita utilizar mais força devido aos
músculos com espasticidade, que agem contra
o movimento, acarretando fadiga. Evidencia-se
uma relação significativa entre a presença de fadiga e o prejuízo na qualidade de vida em portadores de esclerose múltipla, por ser a fadiga um
sintoma incapacitante. Conclusão: A fadiga é um
sintoma incapacitante, com repercussão física e
mental negativa, prejudicando as atividades de
vida diárias; acarreta prejuízo funcional, e, por
consequência, prejuízo na qualidade de vida dos
indivíduos.
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Introdução: O lúpus eritematoso sistêmico (LES)
é um distúrbio autoimune multissistêmico. O
distúrbio do espectro da neuromielite óptica
(DENMO) é um distúrbio neuroinflamatório e
desmielinizante pouco frequente, cuja associação com o LES permanece rara. Relato do caso:
Mulher de 18 anos com LES refratário a múltiplas
terapias imunossupressoras com evolução há
seis anos. Paciente apresentou surtos clínicos
caracterizados por mielite transversa, diplopia
e neurite óptica. Estudo por IRM evidenciou
extensa mielite difusa mais evidente em medula torácica; lesões focais hiperintensas comprometendo bulbo, ponte (região paramediana E),
aspecto medial do tálamo, cabeça dos hipocampos, bem como uncus e amígdala à E. Estudo liquórico evidenciou pleiocitose linfomonocitária
(58 células/mm3) com hiperproteinorraquia (93
mg/dL) e ausência de bandas oligoclonais de
IgG. Foi diagnosticada com DENMO soronegativa (sob imunossupressão). Como alternativa ao
tratamento convencional, levando-se em consideração paciente jovem em idade fértil e que
possui concomitantemente doença autoimune
com patogênese relacionada as células B, foi
iniciado tratamento com o uso do rituximabe (2
ciclos completos). Paciente evolui com estabilidade clínica apresentando recuperação parcial
dos déficits neurológicos. Conclusão: Embora
a associação de LES e DENMO seja muito rara,
o diagnóstico precoce é crucial para facilitar o
início de terapia imunossupressora. Apesar da
escassez de estudos clínicos controlados, randomizados, para confirmar a segurança, eficácia e
superioridade entre os tratamentos atualmente
utilizados no DENMO e LES; em casos refratários
aos tratamentos convencionais, devem ser propostos novas opções terapêuticas. Em particular,
quando associado à doença autoimune, novas
estratégias de tratamento utilizando anticorpos
monoclonais como rituximabe têm sido avaliadas com resultados positivos em estudos abertos.
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TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO NOS
DISTÚRBIOS NEUROPSIQUIÁTRICOS AUTOIMUNES PEDIÁTRICOS ASSOCIADOS A INFECÇÕES
ESTREPTOCÓCICAS (PANDAS): UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA.

PARALISIA BULBAR PROGRESSIVA E
TETRAPARESIA: RELATO DE CASO DE DISTÚRBIO
DO ESPECTRO DA NEUROMIELITE ÓPTICA
(DENMO) INICIALMENTE DIAGNOSTICADO COMO
DOENÇA DO NEURÔNIO MOTOR

MINDFULNESS COMO TRATAMENTO ALTERNATIVO
NA ESCLEROSE MÚLTIPLA: REVISÃO SISTEMÁTICA
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Introdução: Investigações clínicas relatam um
subgrupo de pacientes que se apresentam clinicamente com Transtorno Obsessivo-Compulsivo
(TOC), rotulados como portadores de PANDAS,
cuja sintomatologia relaciona-se às infecções
por Streptococcus do Grupo A (GAS). Além disso,
respostas autoimunes e alterações imunogênicas resultantes dessas infecções parecem justificar os sintomas de TOC observados. Objetivos:
Investigar, por meio de uma revisão sistemática,
a ocorrência e a elucidação etiopatogênica da
sintomatologia neuropsiquiátrica apresentada por crianças após infecções estreptocócicas.
Método: Foram analisados artigos publicados
originalmente em inglês, dos últimos 05 anos,
em humanos, tendo como referência a base de
dados MEDLINE. A busca foi efetuada mediante
consulta ao MeSH, através do portal da U.S. National Library of Medicine (NLM) e os descritores
e termos utilizados foram: “Pediatric Autoimmun
e Neuropsychiatric Disorders”; “Obsessive-Compulsive Disorder” e “Streptococcal infections”.
Inicialmente, nove estudos foram encontrados.
Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, apenas seis artigos fizeram parte do escopo e análise final. Resultados: A análise das
evidências permitiu verificar que sintomas de
TOC caracterizados por um início pré-puberal
agudo de pensamentos indesejados (obsessões)
ou comportamentos repetitivos e auto-prejudiciais (compulsões) estão relacionados às sequelas autoimunes de infecções por GAS. Ademais, a
excitabilidade glutamatérgica, ao influir na modulação linfocitária, preconiza a formação dos
anticorpos de reação cruzada capazes de reagir
aos componentes da parede celular do GAS e às
proteínas endógenas cerebrais, localizadas nas
vias dopaminérgicas e nos núcleos dos gânglios
da base. Portanto, o modelo de patogênese, denominado mimetismo molecular, demonstra
uma resposta imune desordenada manifestada e
m indivíduos suscetíveis. Conclusão: O mecanismo etiopatogênico das infecções estreptocócicas
pediátricas elucidou a sintomatologia neuropsiquiátrica verificada ao demonstrar alterações
imunobiológicas em territórios anatômicos cerebrais evidentemente implicados na patogênese
do TOC, o qual produz intenso comprometimento funcional e sofrimento psicológico subjetivo.
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Introdução: A doença do neurônio motor possui amplo espectro clínico e é mais comum em
homens a partir da quarta década de vida. Suas
principais formas clínicas são comprometimento motor apendicular ou bulbar, este presente
em 30% dos casos. Relato do caso: Paciente de 49
anos de idade, negro, internado devido à pneumonia, iniciou soluços incoercíveis, sendo solicitada avaliação neurológica. O mesmo relatava
quadro progressivo de tetraparesia de predomínio crural, piora à direita, disartria e disfagia há
cinco anos. Seu exame neurológico mostrava
discreta atrofia em língua, com fasciculações.
Força grau 1 em MID, grau 2 em MIE e grau 3
em MMSS. Clônus esgotável palmar e aquileu,
bilateralmente, além de espasticidade em MMII.
Discreta hipotrofia de musculatura tenar. Devido
ao quadro neurológico com sinais de comprometimento motor e uma síndrome bulbar progressiva, recebeu inicialmente o diagnostico de
doenç a do neurônio motor e tratamento com
riluzole 50 mg (1-0-1). Durante evolução, cerca
de uma vez ao ano se fazia necessária sua internação relacionada à piora dos sintomas respiratórios, muitas vezes se somando piora do quadro
parético. Na análise retrospectiva, chamou atenção o início agudo dos sintomas motores relacionados a um tratamento odontológico, além de
inúmeras eletroneuromiografias, todas dentro
da normalidade. Tomografia de crânio prévia era
normal. Foi solicitada ressonância magnética de
neuroeixo com lesões supratentoriais com hipersinal em T2 e Flair, mais evidentes em lobos temporal e parietal. Presença de lesão estendendo-se
de C2-C5, bem como discreto foco com alteração
de sinal em transição bulbomedular, sem lesões
captantes de contraste. Diante de uma mielite
longitudinalmente extensa e uma síndrome de
área postrema, aventou-se a possibilidade de
distúrbio do espectro da neuromielite óptica
(DENMO) como etiologia. O paciente foi subm
etido à pulsoterapia com metilprednisolona 500
mg/dia por 5 dias e manteve uso oral de prednisona 60 mg/dia com Azatioprina 150 mg/dia. Retornou em ambulatório apresentando força grau
3 em MID e grau 4 em MIE, aguardando resultado de anticorpos anti-Aquaporina4. Conclusão:
Os comprometimentos motor e bulbar podem
estar presentes em diversas entidades neurológicas, sendo fundamental o rastreio complementar que permita diagnóstico de diferencial entre
causas inflamatórias e degenerativas, devendo-se atentar ao fato de que a doença do neurônio
motor permanece como diagnóstico de exclusão.
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Introdução: A esclerose múltipla (EM) é uma
doença inflamatória crônica, de caráter autoimune, do sistema nervoso central. Problemas
psicossociais e cognitivos estão diretamente
relacionados à patologia, como ansiedade, dor,
fadiga e baixo humor. Dessa forma, a abordagem baseada em mindfulness é considerada
uma alternativa terapêutica eficaz para as consequências da EM. Objetivos: analisar os efeitos
terapêuticos do mindfulness para o prognóstico
da esclerose múltipla e qualidade de vida dos
pacientes. Método: Foram analisados ensaios
clínicos controlados e randomizados publicados
originalmente em inglês, dos últimos cinco anos,
em humanos, tendo como referência a base de
dados National Library of Medicine (MedLine). A
pesquisa pelos descritores e termos utilizados foi
efetuada mediante consulta ao Medical Subject
Headings (MeSH), através do portal da National Library of Medicine (NLM) e os descritores
utilizados foram esclerose múltipla e mindfulness. Foram incluídos estudos que abordaram
a eficácia do mindfulness na esclerose múltipla. Inicialmente, foram encontrados 65 estudos e após aplicação dos critérios de inclusão
e exclusão, apenas quatro artigos fizeram parte
do escopo e análise final. A escala PRISMA foi
utilizada no intuito de melhorar o relato desta
revisão. Resultados: os quatro estudos evidenciaram formas semelhantes de tratamento não
farmacológico em pacientes com EM, através do
mindfulness. Mais de 50% dos artigos demonstraram, através de experimentos com indivíduos
com EM, que essa prática melhoraria significativamente os sintomas de depressão, fadiga,
ansiedade e dor, além da qualidade de vida. Foi
utilizado uma técnica de atenção online com
pacientes com EM que possuíam um histórico
de transtorno depressivo recorrente, detectando
que a técnica do mindfulness mostrou maiores
efeitos para a terapia da depressão e ansiedade.
Por outro lado, ressal tou-se ainda, o potencial do
neurofeedback e do mindfulness na melhora da
resposta do tratamento feito por paciente com
EM utilizando a hipnose. Os dois últimos estudos, destacaram principalmente a importância
de métodos que aplicam tecnologias digitais,
tendo em vista que aqueles pacientes em estágios mais avançados da doença, não apresentam
acessibilidade de se locomoverem para o tratamento. Conclusão: o mindfulness é uma alternativa eficaz no tratamento de indivíduos com
EM, melhorando de forma relevante a qualidade
de vida, o prognóstico da doença e os sintomas
associados.
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TERAPÊUTICO DOS
CANABIDIOIDES NA ESCLEROSE MÚLTIPLA:
REVISÃO SISTEMÁTICA.

EFICÁCIA DO FINGOLIMODE NO TRATAMENTO DE
ESCLEROSE MÚLTIPLA RECORRENTE-REMITENTE:
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.
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Introdução: A esclerose múltipla (EM) é uma
doença inflamatória do sistema nervoso central
(SNC) de origem desconhecida. A terapia sintomática atual geralmente fornece alívio inadequado e pode ser limitada pela toxicidade.
Como consequência, as pessoas com EM experimentaram muitas terapias alternativas para
aliviar seus problemas físicos, incluindo os canabidioides. Objetivos: Analisar por meio de uma
revisão sistemática o potencial terapêutico dos
cannabidioides na Esclerose Múltipla. Método:
Foram analisados ensaios clínicos controlados
e randomizados publicados originalmente em
inglês, dos últimos dez anos, em humanos, tendo como referência a base de dados National Library of Medicine (MedLine). Ademais, foi realizada busca continuada para melhor abrangência
do tema. A pesquisa pelos descritores e termos
utilizados foi efetuada mediante consulta ao Medical Subject Headings (MeSH), através do portal
da U.S. Natio nal Library of Medicine (NLM) e os
descritores utilizados foram: Esclerose Miltipla,
Terapêutica e Cannabis. Foram incluídos estudos que envolveram indivíduos diagnosticados
com ELA. Foram excluídos estudos que usavam
outros medicamentos como tratamento. Inicialmente, foram encontrados 428 estudos e após
aplicação dos critérios de inclusão e exclusão,
apenas 7 artigos fizeram parte do escopo e análise final. A escala PRISMA foi utilizada no intuito
de melhorar o relato desta revisão. Resultados:
Os sete estudos demostram um bom potencial
terapêutico dos canabidioides. o tratamento
reduziu os escores de dor em uma escala visual
analógica em uma média de 5,28 pontos a mais
que o placebo (p = 0,008). Além disso, contatou
que a taxa de alívio da rigidez muscular após 12
semanas foi quase duas vezes maior com canabis do que com placebo (p=0,004) o desequilíbrio
de ácidos graxos saturados insaturados, estavam
reduzidos comparado aos pacientes que receberam placebo. Não foram constatados eventos
adversos durante o tratamento. Conclusão: Os
canabidioides são medicamentos com alto potencial no tratamento de sinais e sintomas apresentados por indivíduos que sofrem com a Esclerose Múltipla. Dessa forma mais estudos devem
estabelecer doses diferentes que podem resultar
em efeitos positivos.
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Introdução: O Fingolimode (FTY720), um modulador do receptor de esfingosina 1-fosfato,
foi aprovado em 2010 pela Food and Drug Administration (FDA) nos EUA e no início de 2011
pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA),
como a primeira terapia oral modificadora de doenças (DMT) em pacientes diagnosticados com
esclerose múltipla recorrente-remitente (EMRR).
Objetivos: Analisar, por meio de uma revisão
sistemática a eficácia do Fingolimode no tratamento de EMRR e seu desempenho comparado
a terapias injetáveis modificadoras de doenças
(iDMTs). Métodos: Realizou-se uma pesquisa na
base de dados MEDLINE, utilizando-se os descritores “Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis”
AND (fingolimod OR FTY720 OR “Fingolimod
Hydrochloride”) AND (treatment OR Therapy)
com as variações obtidas no MESH. Foram estabelecidos critérios de inclusão: ensaios clínicos
controlados e randomizados (ECCRs), realizados
em humanos, publicados nos últimos 5 anos, na
língua inglesa. Um artigo foi excluído por não
estar diretamente relacionado com o objetivo do
estudo. Após leitura íntegra, 6 artigos ECCRs foram selecionados. Resultados: Dentre os artigos
analisados, evidenciou-se que nos grupos que
usaram o fingolimode contínuo :0,5 mg [n = 331],
1,25 mg [n = 289], a taxa de recaída anualizada
(RRA) foi menor (p <0,0001), a perda de volume
cerebral (BVL) foi reduzida (p <0,05) e proporcionalmente mais pacientes estavam livres de
progressão confirmada da incapacidade (CDP)
de 3 meses (p <0,05) do que em um grupo placebo. Além disso, o grupo fingolimode contínuo
demonstrou uma RRA significativamente menor
e uma redução associada de 35% no risco de recidiva em comparação com o grupo do IFNβ-1a.
Isto é, enquanto o tempo médio estimado para
recidiva foi de 2,26 anos para IFNβ-1a, esse foi
de 5,07 anos para fingolimode 0,5 mg (P = 0,0026
vs. IFNβ-1a IM) e de 4,11 anos para fingolimode
1,25 mg (P = 0,0113 vs. IFNp-1a IM). Ademais, a
taxa de recidiva e a alteração do percentual de
volume cerebral durante o estudo foram menores com o fingolimode. Conclusão: Os resultados
dos estudos apoiam perfil benefício-risco favorável do FTY720 no manejo da EMRR, uma vez que
apresentou melhor desempenho se comparado
as iDMTs na diminuição das recidivas e perda de
volume cerebral.
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Introdução: Na era pré-penicilina, a demência
paralítica, também conhecida como neurossífilis
parética ou paralisia geral, era observada em pacientes de 35 a 50 anos, 5 a 25 anos após a infecção primária. Nos dias atuais, é considerada uma
rara manifestação. O quadro geralmente tem início com alterações cognitivo-comportamentais,
que evoluem para demência rapidamente progressiva, sintomas motores e alterações da fala.
Relato do caso: Homem, 57 anos, branco, previamente hígido. Em 2017, abriu o quadro com
episódios recorrentes de desorientação temporal e alucinações visuais. Ao longo de um ano,
evoluiu com emagrecimento importante, o que
motivou procura de atendimento médico por
familiares. Consultou-se inicialmente com psiquiatra e realizou IRM de crânio, que mostrava
atrofia hipocampal MTA 2/3. Foi encaminhado,
então, para atendimento neurológico, quando
foi feito o diagnóstico de quadro demencial e ini
ciado tratamento com donepezila e quetiapina.
Devido à rápida piora funcional em período de 4
meses, quando deixou de andar, perdeu controle
de esfíncteres e desenvolveu mutismo e agitação,
foi internado para investigação. À avaliação neurológica, notava-se reflexo glabelar inesgotável,
tremor lingual, hipertonia, paresia global predominante em membros inferiores e hiperreflexia
em membros superiores, sem outras alterações.
Os exames laboratoriais, com dosagem de eletrólitos, vitaminas, transaminases, função tireoidiana, provas reumatólogicas e sorologias, não
apresentavam alterações, exceto VDRL reator em
título de 1:128 e FTA-ABS IgG reagente. A análise
do LCR mostrou 7 leucócitos (95% linfócitos e
5% neutrófilos), 550 hemácias (com acidente de
punção), proteínas de 68, bacterioscopia, tinta
da china e BAAR negativos, VDRL reator em título de 1:4 e FTA-ABS IgG reagente. O paciente
recebeu tratamento com Penicilina cristalina por
10 dias, mantendo o quadro neurológico após o
término. Conclusão: A demência paralítica é um
quadro raro, mas potencialmente grave, evoluindo rapidamente para deterioração física e cognitiva. Quando não tratada, pode levar à morte
dentro de 4 a 5 anos. O tratamento de escolha
é feito com penicilina cristalina e interrompe a
progressão da doença, mas raramente proporciona recuperação das funções neurológicas e
cognitivas perdidas, o que reforça a importância
do diagnóstico precoce.
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EMPIEMA SUBDURAL RECIDIVANTE SECUNDÁRIO
À SINUSITE BACTERIANA FRONTAL EM UM
ADOLESCENTE IMUNOCOMPETENTE: RELATO DE
CASO

PSEUDOCISTO LIQUÓRICO ABDOMINAL COMO
COMPLICAÇÃO DE DERIVAÇÃO VENTRÍCULO
PERITONEAL: RELATO DE CASO

ESQUISTOSSOMOSE MEDULAR: UM RELATO DE
CASO
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Introdução: A sinusite é uma causa rara de infecção intracraniana e a complicação intracraniana
mais frequente é o empiema subdural (ESD).
Este estudo relata um caso raro por ser um paciente jovem, imunocompetente, com evolução
para ESD a partir de sinusite aguda, necessitando
de abordagem cirúrgica urgente. Relato do Caso:
Paciente, 16 anos, sexo masculino, apresentou
quadro de cefaleia frontal, corrimento nasal
purulento e febre, diagnosticado com sinusite
aguda bacteriana e iniciada antibioticoterapia.
Mostrou-se refratário ao tratamento, com confusão mental, rebaixamento do nível de consciência, anisocoria, hemiparesia à direita, afasia e
febre após 15 dias. Foi submetido à tomografia
computadorizada (TC) de crânio que evidenciou
imagem sugestiva de ESD. Realizou procedimento neurocirúrgico para drenagem do conteúdo, sendo então conferido o diagnóstico. No
pós-operatório, o esquema antimicrobiano intravenos o foi mantido, com melhora do estado
geral e sintomas neurológicos. Após um mês de
internação hospitalar, nova TC demonstrou imagem compatível com recidiva de ESD em mesma
topografia e novo procedimento neurocirúrgico
foi realizado. Depois de novo ciclo de antibioticoterapia o paciente apresentou melhora completa. A investigação não constatou quaisquer
evidências de condições imunossupressoras. O
ESD é uma coleção purulenta presente entre a
dura-máter e a aracnóide e é acompanhada de
elevada morbimortalidade quando o diagnóstico
não é precoce. A infecção é capaz de se distribuir
pela anatomia do espaço subdural, que permite
o acometimento de ambos os hemisférios cerebrais em 70% dos casos, ao contrário do observado neste caso em que só houve acometimento
do hemisfério esquerdo. Febre, cefaleia, vômitos,
rigidez de nuca e convulsões são os sintomas
mais comuns em pacientes jovens, e portanto,
se houver persistência mesmo com terapia adequada, deve-se solicitar reavaliação radiológica
para buscar possível envolvimento intracraniano. Os microrganismos mais frequentes neste
tipo de infecção são Gram positivos e anaeróbios
e a combinação de tratamento clínico e cirúrgico reduziu a mortalidade para cerca de 12%.
Conclusão: A abordagem clínico-cirúrgica obteve resultado satisfatório. Ressalta-se ainda a importância do tratamento adequado da sinusite
bacteriana aguda e atenção à clínica sugestiva
de complicações neurológicas, visto que o ESD é
um evento raro que cursa com alta taxa de morbimortalidade se não tratado da forma mais precoce e efetiva possível.
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Introdução: A derivação ventrículo-peritoneal
(DVP) é o procedimento neurocirúrgico mais
aceito atualmente para tratamento da hidrocefalia, porém, pode causar complicações na cavidade abdominal. A complicação de cisto intra-abdominal é rara. Sua patogênese é discutida,
desde irritação por inflamação crônica pela presença de cateter intra-abdominal, alteração absortiva por infecção do líquido cefalorraquidiano
(LCR) ou inflamação, até hiperproteinorraquia.
Relato do caso: Paciente feminino, quatro anos,
internada por hidrocefalia pós meningoencefalite, recebeu instalação de DVP, com obstrução
do cateter após um mês, demandando desobstrução cirúrgica. Seis meses depois, apresentou
pico febril e vômitos. Tomografia computadorizada (TC) mostrou coleção de líquido abdominal
no sítio de drenagem da DVP, de aspecto cístico e
sem sinais de abcesso. Tentou-se resolução videolaparoscópica, sem sucesso devido a múltiplas
aderências, obtendo melh ora com conduta conservadora. Passados dois meses, retornaram dor
abdominal, sinais flogísticos e febre persistente.
Em internação de urgência, nova TC evidenciou
coleção hipodensa, homogênea, na transição
abdominopélvica, com envolvimento distal do
cateter, medindo 12,9x6,5x14,3 cm, e pequena
coleção no subcutâneo envolvendo o cateter no
flanco esquerdo. Ao exame físico: bom estado
geral, abdome tenso de difícil palpação e massa
palpável em flanco esquerdo. Iniciou-se antibioticoterapia venosa, com pouca resposta. Após
uma semana internada, foi submetida à laparotomia para exérese de cisto liquórico, com omentectomia e reposicionando DVP em fundo de
saco posterior, liberada após o nono dia. Um mês
depois, nova internação por sinais flogísticos no
local de entrada da DVP no abdome e TC evidenciou recidiva da coleção medindo 9,7x4,2x11,9
cm. Serviço de neurocirurgia optou então por
instalar derivação ventrículo-atrial (DVA). Paciente acompanhada há seis meses sem novas
recorrências. Conclusão: Pseudocisto liquórico
abdominal é uma complicação incomum da DVP
que pode manifestar-se como febre, dor e massa
abdominal. Reconhecer a porção distal do cateter dentro ou próxima à coleção de fluido dentro
do abdome em exame de imagem é o principal
sinal diagnóstico e fundamental para conduta
terapêutica adequada.
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Introdução: A esquistossomose é uma parasitose causada pelo Schistosoma spp, sendo a espécie S. mansoni a prevalente no Brasil. A infecção
se dá pela penetração de cercárias na pele do
homem quando em contato com água contaminada. O hospedeiro intermediário é o molusco
do gênero Biomphalaria, razão pela qual a maior
prevalência da doença está na zona rural. Os
ovos circulam via sistema venoso esplâncnico e
podem, raramente, embolizar para áreas como
o sistema nervoso central (SNC), onde induzem
uma reação granulomatosa eosinofílica. No SNC,
a medula espinhal é a mais comumente afetada
e cursa com mielorradiculite com lesões intra/
extramedulares, com sintomas de dor lombar,
disfunção motora, paralisia, disfunção vesical
e intestinal. Relato do Caso: EFF, feminino, 67
anos, residente em Matias Barbosa, hipertensa,
hipotireoidea e com história de ataque isquêmico transitório (AIT) há 9 anos, sem outra s comorbidades. Comparece à consulta com queixa
de dor lombossacra de forte intensidade há um
ano, ao nível de L5/S1, paresia e hiporreflexia em
MMII, trofismo preservado. À ressonância magnética de coluna lombossacra (RM) apresentava
espondilolistese grau 1 em L5, alteração morfoestrutural de arco posterior e de ligamento amarelo em L5/S1, formação nodulariforme em situação intra-raquiana e intra-dural ao nível de L5/
S1 de etiologia a esclarecer. Paciente foi submetida à laminectomia posterior ao nível de L5 com
colocação de parafusos transpediculares entre
L4/S1, bem como à excisão da formação nodulariforme. Ao anatomopatológico, constatou-se a
presença do Schistosoma no tecido analisado na
peça cirúrgica. Apesar de a paciente não residir
em área endêmica e não possuir história de contato com locais possivelmente contaminados, foi
solicitada sorologia para esquistossomose, com
resultado reagente 1:10. O exame parasitológico
de fezes teve resultado negativo. Paciente foi tratada com a dose preconizada de Praziquantel de
50mg/Kg e evoluiu com negativação da sorologia
e melhora significativa da dor com recuperação
parcial da força em MMII. Atualmente, segue
em acompanhamento clínico e fisioterápico.
Conclusão: A paciente foi diagnosticada com
esquistossomose medular e a mesma não apresentava relato de ter entrado em contato com lagoas, como descrito classicamente na literatura,
porém é moradora de uma região caracteristicamente endêmica da doença (Zona da Mata Mineira), onde tal diagnóstico sempre deve ser pensado e pesquisado quando a clínica é pertinente.
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ABSCESSO PONTINO COMO COMPLICAÇÃO DA
MASTOIDITE E A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO
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CONVULSÕES NO PACIENTE PEDIÁTRICO: RELATO
DE CASO

COINFECÇÃO POR NEUROCISTICERCOSE E HIV –
RELATO DE CASO

O TRATAMENTO COMBINADO DE PRAZIQUANTEL
E ALBENDAZOL NA CISTICERCOSE: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA
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Introdução: A ocorrência de crises convulsivas
em pacientes pediátricos está relacionada ao
risco de mortalidade e de sequelas neurológicas.
Entre afecções que podem levar à convulsão,
destaca-se o abscesso de ponte e o empiema
dural, complicações intracranianas da mastoidite. Essa, por sua vez, trata-se uma infecção
consequente da otite média aguda, a qual se
faz presente em dois terços das crianças até 3
anos. Relato do Caso: YAS, masculino, 14 anos,
admitido no Hospital Universitário da UFJF,
apresentando: opistótono, cefaleia, paraparesia,
alteração do controle esfincteriano e quadro de
mastoidite há dois meses. Sem história familiar
de epilepsia, desenvolvimento neuropsicomotor
e exames físico e neurológico normais. Internado
e tratado com ceftriaxone, metronidazol e ampicilina por 30 dias para actinomices evidenciado
no gram. Após o tratamento apresentou alterações de comportamento, do nível de consciência, insuficiência renal aguda, hidrocefalia leve
a moderada e hipertensão intracraniana (HIC).
Iniciada hemodiálise, meropenem e linezolida.
Foi transferido para a Santa Casa, onde teve 4
crises convulsivas seguidas, com duração de 2
minutos cada, com descontrole esfincteriano e
sensação de tontura e fraqueza pré-crise. Evoluiu
com clonias, perda de consciência, versão ocular e hipertonia à esquerda, sugerindo crise focal
direita. Negou amaurose e não houve alteração
de comportamento pós-crises. Realizados: RM
encéfalo com sinais de processo inflamatório/infeccioso, dilatação do sistema ventricular supra e
intratentorial e velamento mastoideo, notando-se sinais de possível transudação liquórica. No
líquor: diagnóstico etiológico de abscesso pontino encapsulado por actinomices. Apresentou
Empiema subdural (L1-S2), crise convulsiva focal e IRA tratada. Uso de hidantalização e fenitoína - 300mg/ dia. Não apresentou novas crises
nem sinais clínicos d e HIC. Alta hospitalar após 2
meses. No retorno apresentou fraqueza proximal
em membros inferiores, negou novas crises convulsivas e cefaleia e não referiu outras queixas.
Manteve-se fenitoína e iniciou amoxicilina com
clavulanato 50mg/kg/dia por 1 mês. Conclusão:
No cenário de crises convulsivas secundárias às
complicações da mastoidite, o manejo da convulsão deve ser cuidadoso, devido ao risco de
mortalidade e de sequelas neurológicas. Dessa
maneira, o diagnóstico e a abordagem terapêutica corretas e precoce são de grande valia, visto
que apresentam grande impacto para o paciente.
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Introdução: A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) é de relevância inquestionável para saúde pública mundial. O HIV
infecta principalmente células TCD4+, levando
a imunossupressão e extensas repercussões a
órgãos e sistemas dos infectados, em sua grande parte ainda pouco esclarecidas. Entre elas, há
uma maior suscetibilidade do sistema nervoso
central (SCN) a infecções oportunistas, o que implica um diagnóstico presuntivo, sobretudo, de
Neurotoxoplasmose (NTX) em pacientes HIV+
com quadros neurológicos. Nesses pacientes,
tem-se, de forma pouco relatada, a Neurocisticercose (NCC), adquirida pela ingestão água ou
alimentos contaminados com ovos de Taenia
solium e implantação da forma larvária no SNC.
Apesar de os países latino-americanos serem
considerados endêmicos pelas condições sanitárias marcantes do subdesenvolvimento, uma
revisão de literatura recentemente publicada encontrou apenas 40 casos relatados de coinfecção
NCC-HIV. Portanto, o objetivo desse relato coincide com a necessidade de maiores investigações
sobre o tema, fornecendo parâmetros clínicos
e radiológicos para o diagnóstico mais apurado
dessa coinfecção. Relato do Caso: Paciente do
sexo feminino, 48 anos, admitida no Hospital
Municipal de Gov. Valadares, em setembro de
2018, com quadro de confusão mental, cefaleia e
astenia há cerca de 15 dias, associada a síndrome
consumptiva. Tomografia computadorizada de
crânio (TCC) evidenciou hipodensidade extensa
nos lobos frontal direito e temporal esquerdo.
Sorologia para HIV positiva, sendo iniciado terapia empírica para NTX. Realizada ressonância
nuclear magnética (RNM) de encéfalo que mostrou lesões expansivas no lobo frontal direito e
bilateralmente nos lobos temporais, com captação anelar de contraste e escólex no seu interior, determinando o diagnóstico de neurocisticercose. Iniciado tratamento com albendazol
15mg/kg por 10 dias e dexametasona 12mg/dia.
Após quinto dia da terapia, houve remissão da
cefaleia e da astenia, com melhora cognitiva. À
alta hospitalar, apresentava exame neurológico
normal. Iniciada terapia antirretroviral ambulatorialmente. Conclusão: Apesar da grande incidência de NTX em pacientes HIV+, o relato nos
atenta para a possibilidade de outras infecções
do SNC em indivíduos imunossuprimidos que
podem apresentar sintomatologia semelhante e
aspectos comuns na TCC. Nesse caso, a RM foi
determinante para o diagnóstico diferencial. Entretanto, ainda não há evidências que associem a
imunossupressão à NCC.
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Introdução: A neurocisticercose causada pela
Taenia solium é considerada a causa mais frequente de epilepsia adquirida em todo o mundo.
O tratamento antiparasitário de pacientes com
cistos cerebrais intraparenquimatosos parece
melhorar o prognóstico de seus distúrbios convulsivos, matando cerca de 65% dos parasitas, no
entanto obtendo resolução completa do cisto em
menos de 40% dos pacientes após o uso de praziquantel (PZQ) ou do abendazol (ABZ). O PZQ
é um derivado da pirazinoisoquinolina, cujos
principais efeitos farmacológicos incluem contrações musculares, paralisia e dano tegumentar,
enquanto o ABZ é um benzimidazol, cujo principal método de ação é a degeneração seletiva
de microtúbulos citoplasmáticos, resultando em
depleção de energia, divisão celular interrompida e ingestão alterada de glicose. Novos estudos
demonstram que o uso combinado desses dois
medicamentos aumenta as chances de mortalidade parasitária no tratamento da cisticercose.
Objetivos: Investigar, por meio de uma revisão
sistemática, o tratamento combinado de PZQ e
ABZ na cisticercose. Métodos: Foram analisados
ensaios clínicos controlados e randomizados publicados originalmente em inglês, dos últimos
10 anos, em humanos, tendo como referência a
base de dados National Library of Medicine (MedLine). A busca pelos descritores utilizados foi
efetuada mediante consulta ao Medical Subject
Headings (MeSH) e os descritores foram: neurocysticercoses, praziquantel e abendazol. Os estudos incluídos envolveram adultos entre 16 a 65
anos com cisticercose. Foram excluídos estudos
com métodos poucos claros ou mal descritos.
Foram encontrados 18 estudos e após aplicação
dos critérios de inclusão e exclusão, apenas seis
fizeram parte do escopo e análise final. A escala PRISMA foi utilizada no intuito de melhorar o
relato desta revisão. Resultados: Os seis estudos
envolvendo 137 participantes demonstraram
a eficácia antiparasitária aumentada de um regime de ABZ mais PZQ, matando mais cistos
do que o ABZ apenas. O ABZ + PZQ combinado
está associado ao aumento das concentrações
plasmáticas de sulfóxido de abendazol, estas
concentrações aumentadas poderiam contribuir
independentemente para aumentar a eficácia do
tratamento. Conclusão: Os achados confirmam
que a terapia combinada tem uma eficácia muito
mais alta contra cisticerco em comparação com
a monoterapia com ABZ.
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DISTÚRBIOS NEUROCOGNITIVOS NOS PACIENTES
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Introdução: A doença de Alzheimer (DA) caracteriza-se, histopatologicamente, pela maciça
perda sináptica e neuronal nas regiões cerebrais
responsáveis pela função cognitiva, incluindo o
córtex cerebral, hipocampo, córtex entorrinal e
estriado ventral. Em um estudo de 2010, foi previsto que até o ano de 2050 a população de idosos
com DA no mundo irá quadruplicar, chegando a,
aproximadamente, 100 milhões. A partir desse
panorama, estudos epidemiológicos recentes
tentam avaliar fatores ambientais que influenciam no desenvolvimento desta doença, sendo
um deles a baixa escolaridade. Tal variável vem
sendo frequentemente empregada no construto
Reserva Cognitiva, o qual postula que há variabilidades individuais no processamento de tarefas
e no enfrentamento de doenças neurodegenerativas, sendo consequência de estimulações cognitivas sistemáticas ao longo da vida, tais como
a escolaridade, resultando na proteção cont ra os
declínios cognitivos relacionados à idade e na diminuição do risco de desenvolver DA. Objetivo:
Investigar a associação entre DA e nível de escolaridade em indivíduos atendidos na Agência de
Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra (Acispes) na cidade de Juiz de Fora. Método:
Trata-se de uma coorte retrospectiva, desenvolvida em uma amostra representativa de 185 pacientes, assistidos pelo Centro Mais Vida da Acispes no período de 2013 a 2017, com a coleta dos
dados registrados em prontuário médico. Foram
incluídos aqueles com idade igual ou superior a
60 anos, de ambos os sexos, diagnosticados com
DA pela instituição, sendo excluídos aqueles
com diagnóstico de Diabetes Mellitus ou Transtorno Depressivo e em uso de benzodiazepínicos, antidepressivos ou anticonvulsivantes. Foram coletadas informações referentes à idade,
sexo, estado civil, raça, escolaridade e pontuação no Mini-exame do Estado Mental (MEEM)
ao diagnóstico. Resultados: Os 185 indivíduos
da amostra eram semelhantes quanto ao nível
educacional (P = 0,16), idade (P=0,49) e MEEM
(P=0,16), quando comparados por sexo. A análise de correlação de Spearman mostrou que não
houve relação entre a idade e os escores obtidos
no MEEM (rho - 0,01; p=0,81). Quanto à escolaridade, houve relação significativa com a pontuação do MEEM (rho 0,39; p<0,0001). Conclusão:
O presente estudo aponta para a real associação
entre um nível educacional mais elevado e uma
maior habilidade cognitiva, firmando a relevância de tal variável no desenvolvimento da DA.
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Introdução: Com o advento da terapia antirretroviral (TARV) no tratamento de pacientes
HIV positivos, houve redução significativa dos
transtornos demenciais associados à doença, todavia, aproximadamente metade dos pacientes
ainda apresentam distúrbios neurocognitivos
associados ao HIV (HAND). Dentre as possíveis
causas dos HAND estão a perda de substância
branca, incluindo o afinamento do corpo caloso,
e a perda de volume e integridade estrutural da
mielina. Objetivo: Avaliar os principais HAND
associados ao HIV. Método: Pesquisa bibliográfica na base de dados PubMed, de julho e agosto de 2019, utilizando frase de pesquisa com os
seguintes termos: “Neurocognitive Disorders”
e “HIV,” bem como suas variações de acordo
com o MeSH. Dentre os nove artigos encontrados, foram selecionados três por estarem diretamente relacionados ao interesse desta pesquisa.
Resultados: O acesso à TARV trouxe benefícios
em relação à longevidade do paciente com HIV,
por isso, formas brandas de HAND têm sido mais
prevalentes. Todavia, mesmo com baixa carga
viral, a transcrição da proteína do HIV continua
no sistema nervoso central, ocasionando dano e
perda neuronal, neuroinflamação, microgliose e
astrogliose no hipocampo. Tanto a infecção pelo
HIV quanto a TARV podem provocar síndrome
metabólica, aterosclerose, lipodistrofia e neuropatias periféricas devido ao aumento do estresse
oxidativo, indução do desdobramento proteico
e desregulação do metabolismo lipídico. Esse
estresse oxidativo inibe a diferenciação e causa
a morte dos oligodendrócitos, responsáveis pelo
aumento na velocidade de propagação de impulsos nervosos. A consequência desses danos é a
perda de substância branca na região subcortical. Conclusão: Apesar dos evidentes benefícios
da TARV, ainda há efeitos adversos relacionados
ao seu uso, principalmente no que diz respeito
ao comprometimento neurocognitivo. Portanto,
mais estudos são necessários para melhor delimitar os danos causados e buscar o aprimoramento das medicações.
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Introdução: A demência é caracterizada por um
declínio progressivo das funções cognitivas (memória, cognição global, atenção e funções executivas) e físicas, podendo apresentar distúrbios
comportamentais, o maior fator de risco não
modificável é a idade. Há uma falta de tratamento farmacológico efetivo, entretanto o exercício
físico regular demonstrou potenciais efeitos benéficos na estabilização da evolução da demência. Objetivo: Verificar o efeito da realização de
exercícios físicos regulares na melhora da função
cognitiva em idosos com quadros demenciais.
Método: Foram analisados ensaios clínicos controlados e randomizados (ECCR), publicados
originalmente em inglês, nos últimos 5 anos, realizados em humanos com mais de 65 anos de
idade e tendo como referência a base de dados
MedLine e SciELO. A busca pelos descritores e
termos utilizados foi mediante consulta ao DECs
e ao MeSH. Foram excluíd os estudos com intervenções pouco claras e inadequadas. A escala
PRISMA foi utilizada n o intuito de melhorar o relato desta revisão. Resultados: Inicialmente, foram encontrados 57 artigos. Após a aplicação dos
critérios de inclusão e exclusão, oito foram selecionados, dos quais, três foram excluídos após a
leitura, e apenas cinco compuseram o escopo e
análise final. Foram analisados um total de 618
pacientes, que, após a intervenção, demonstraram profundas melhorias no funcionamento
neurocognitivo, medidas padronizadas de memória, velocidade de processamento, atenção e
flexibilidade cognitiva, indicando que o exercício
físico, quando realizado de forma regular, especificamente o exercício aeróbico relacionado ao
estimulo de desenvolvimento psicomotor, como
em exercícios de memorização de movimentos
complexos, está associado a melhora da função
cognitiva geral em pacientes com quadro demencial. Conclusão: O tratamento da demência
ainda é curto, logo as estratégias preventivas são
de importância crítica, principalmente quando
associadas a treinamento cognitivo e exercícios
de memorização de movimentos complexos. A
atividade física regular, voltada para o desenvolvimento de habilidades de automatismo, afeta o
desempenho cognitivo e retarda a progressão da
perda de memória para a demência em idosos.
O efeito do exercício na função cognitiva depende da frequência com que o exercício é realizado, portanto o exercício regular, em oposição ao
exercício ocasional, é essencial para experimentar uma melhora na função cognitiva.
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ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTI-ΒETAAMILOIDE NO TRATAMENTO DA DOENÇA DE
ALZHEIMER: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

PREVALÊNCIA EM AMBULATÓRIO DE NEUROLOGIA
DE DEPRESSÃO ASSOCIADA À DEMÊNCIA

EFEITOS DA MUSICOTERAPIA COMO ADJUVANTE
NO TRATAMENTO DA DOENÇA DE ALZHEIMER:
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
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Introdução: A doença de Alzheimer (DA) é a causa mais comum de demência em idosos. Atualmente sabe-se que as proteínas amilóide e TAU
estão envolvidas em sua patogenia, sendo que
o acúmulo do peptídeo β-amilóide (Aβ) leva à
disfunção sináptica, neurodegeneração e causa
sintomas. Todavia, mesmo com 113 anos desde
a descoberta da DA, ainda não existe tratamento
curativo, apenas formas paliativas de dimunuir
sua progressão e sintomatologia. Sendo assim,
abordagens imunoterápicas anti-Aβ vêm se desenvolvendo na tentativa de mudar o cenário
atual. Objetivo: Revisar os aspectos mais recentes da literatura em relação ao uso de anticorpos monoclonais anti-Aβ no tratamento da DA.
Método: Foi feito um levantamento bibliográfico
nas bases de dados SciELO e PubMed em agosto
de 2019, utilizando as palavras-chave em inglês
“Alzheimer”, “Imunoterapia” e “Anti-Aβ” e suas
variantes consultadas no MeSH. Como critérios
de inclusão tem-se estudos originais, publicados nos últimos 5 anos, na língua inglesa e disponíveis na íntegra na internet. Após a busca,
foram encontrados 14 estudos, sendo que 6 foram excluídos, por não serem diretamente relacionados ao tema e outros 2 por não atenderem
aos propósitos da pesquisa. Resultados: As evidências analisadas foram unânimes em relação
ao fato de que a imunoterapia (IT) possui vantagens relacionadas à produção de anticorpos
em longo prazo, além de um perfil de segurança
delimitado, sendo uma terapêutica promissora.
Porém, os autores também ressaltam o fato de
que a resposta imune pode ser inexistente, principalmente em pacientes mais velhos. Dos artigos encontrados, 3 se apresentam em fase III de
desenvolvimento e 2 em fase pré-clínica, sendo
que nesses últimos nota-se que a vacinação ativa
com anticorpos anti-Aβ tem efeitos significativos
no epigenoma no hipocampo de camundongos.
Já os estudos em fase mais avançada trazem a esperança de que a IT com anti-Aβ em pacientes
pré-sintomáticos possa prevenir a perda neuronal e forneça benefícios clínicos significativos
que podem ser aplicados a populações maiores
como terapias preventivas. Entretanto, até o momento nenhuma apresentação foi totalmente
eficaz no combate à doença em estágios mais
avançados na avaliação clínica. Conclusão: A terapia com anticorpos monoclonais anti-Aβ tem
demonstrado respostas promissoras em modelos experimentais, apontando a IT como uma
das terapêuticas de maior potencial no combate
à DA. Todavia, ainda é necessário o estudo em
grandes grupos populacionais.
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Introdução: Depressão e prejuízo cognitivo são
condições comuns com o avançar da idade e,
frequentemente, ocorrem juntos. No que diz
respeito aos estudos atuais, há diversas hipóteses que tentam explicar se há uma relação entre
ambas, dentre elas: a depressão como fator de
risco isolado para o desenvolvimento de demências; depressão como um gatilho final para manifestação de demência; demência ou prejuízo
cognitivo como aspecto da depressão; a noção
de depressão como um pródromo da demência;
depressão como reação à perda de cognição; e
demência e depressão compartilhando fatores
de risco em comum. Objetivos: Avaliar a prevalência de sintomas depressivos em pacientes
com diagnóstico de demência. Método: Trata-se
de um trabalho original, de natureza quantitativa e de delineamento retrospectivo. Foi feita
análise dos prontuários de pacientes acompanhados pelo ambulatório de cognição do serviço de Neurologia do Hospital Universitário da
Universidade Federal de Juiz de Fora no ano de
2019. Observou-se se havia relatos de sintomas
depressivos iniciados anteriormente ao diagnóstico de demência. O critério de inclusão para este
estudo foi o diagnóstico de demência; e o critério
de exclusão foi a não confirmação de diagnóstico de demência. O grupo de estudo foi constituído de 132 pacientes e, após o fim da coleta de
dados, fez-se análise das informações obtidas.
Resultados: Quanto à etiologia, o diagnóstico
dos 132 pacientes com demência foi: 43 Doença
de Alzheimer (DA) provável, 32 DA confirmada, 9
DA associada à demência vascular (DV), 9 DV, 6
déficit cognitivo secundário à distúrbio psiquiátrico, 6 demência alcoólica, 6 demência com corpos de Lewy, 6 demência da doença de Parkinson, 2 demência frontotemporal, 3 associado à X
frágil, 1 deficiência de metionina, 1 após TCE, 1
encefalopatia, 1 secundário à epilepsia, 1 HIV, 1
esquistossomose medular e 4 idiopática. No total, 70 (53%) pacientes apresentaram sintomas
depressivos prévios ao aparecimento da demência. Dentre as principais etiologias encontradas,
foi encontrada a relação entre sintomas depressivos prévios e: DA em 16 (50%) pacientes; provável DA em 32 (74,4%); DA+DV em 4 (44,4%);
e DV em 5 (55,5%) pacientes. Conclusão: No
Brasil, estima-se que 7,6% da população adulta
tenha depressão. Ao buscar a prevalência desta
na população adulta com demência, este estudo
encontrou a relação entre os dois sintomas em
53% dos pacientes, um valor quase sete vezes
maior do que na população em geral.
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Introdução: A Doença de Alzheimer (DA) é uma
doença neurodegenerativa caracterizada pelo
declínio cognitivo, que afeta progressivamente
a capacidade de auto-manutenção de atividades
da vida diária (AVD). Em virtude da escassez de
drogas para tratamento da DA, terapias não-farmacológicas, como a musicoterapia ativa, têm
recebido destaque como abordagem alternativa
no tratamento desta enfermidade. Objetivo: Verificar por meio de uma revisão sistemática, os
efeitos da musicoterapia ativa nos sintomas da
DA. Método: Foram analisados estudos originais
publicados na base de dados MedLine com as
palavras-chave “music therapy” AND treatment
AND “Alzheimer Syndrome” e suas variações de
acordo com o MeSH. Foram incluídos Ensaios
Clínicos Controlados e Randomizados, realizados em humanos e publicados nos últimos cinco
anos. Foram excluídos estudos com intervenções
pouco claras, mal descritas ou inadequadas. A
escal a PRISMA foi utilizada no intuito de melhorar o relato desta revisão. Resultados: Após
aplicação dos critérios de seleção, apenas quatro artigos foram selecionados para o escopo
desta revisão. Os estudos envolveram 457 participantes e realizaram intervenções semanais de
musicoterapia. As variáveis analisadas foram:
função cognitiva e da linguagem, sintomas neuropsiquiátricos e comportamentais e atividades
instrumentais da vida diária. Esses elementos
foram avaliados através da aplicação de escores
e testes, como: Mini-Exame do Estado Mental,
Auditory Verbal Learning Test, Teste de Fluência
Verbal Semântica, Inventário Neuropsiquiátrico
(NPI), Índice de Barthel, Severe Impairment Battery Language (SIB-l) e Lubben Social Network
Scale (LSNS). Os estudos demonstraram melhora
em todos os aspectos analisados, com destaque
para as variáveis psicocomportamentais. Ademais, ficou evidenciado que intervenções em
grupo melhoram a interação social entre pacientes com DA, promovem relaxamento e reduzem
os níveis de agitação dos pacientes. Conclusão:
Os achados da presente revisão mostraram que
uma associação entre musicoterapia e farmacoterapia não trouxe benefícios adicionais para
linguagem e comunicação verbal em comparação com a farmacoterapia sozinha. No entanto, a
abordagem integrada demonstrou uma melhora
significativa no perfil psicocomportamental dos
pacientes com DA.
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ASPECTOS NEUROLÓGICOS DA SÍNDROME DE
COTARD E SEU TRATAMENTO: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA

OS EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO AERÓBICO
NA MELHORA COGNITIVA EM PACIENTES
COM DOENÇA DE ALZHEIMER: UMA REVISÃO
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Introdução: A Síndrome de Cotard (SC), também
conhecida como “síndrome do cadáver ambulante”, é uma condição neuropsiquiátrica rara,
caracterizada por ilusão de negação em relação
ao corpo ou em relação à existência, de forma
que o paciente acredita não possuir um ou mais
órgãos ou julga estar morto. Outras ilusões típicas incluem o delírio da imortalidade e delírio hipocondríaco, no qual o indivíduo relata estar sofrendo de uma doença muito grave ou incurável.
Embora seja frequentemente descrita como uma
condição psiquiátrica, a SC mostrou uma forte
associação com doenças neurológicas e, devido
ao alto índice de suicídio e as diversas possibilidades de manifestação da doença, a compreensão da SC e sua conexão com outras condições
que afetam o cérebro são essenciais para identificar modalidades de tratamento apropriadas.
Objetivo: Identificar as condições neurológicas
associadas à SC, bem como expor as possíveis
opções terapêuticas para essa condição. Método:
Busca realizada entre 12 a 25 de agosto na base
indexadora Medline com a frase de pesquisa (cotard AND delusion) AND (syndrome OR “symptom cluster”) AND (therapeutic OR treatment).
Selecionaram-se os filtros: english; human, encontrando 69 artigos, dos quais 11 foram utilizados para a elaboração deste trabalho. Foram
incluídos os estudos que abordavam o assunto
e excluídos aqueles que não eram diretamente
relacionados. Resultados: Nesta revisão sistemática foi encontrada uma associação da SC com
condições neurológicas, tais como enxaquecas,
hemorragia subdural, esclerose múltipla, epilepsia, infarto cerebral e encefalopatias. Na maioria
dos pacientes, dados de eletroencefalograma e
neuroimagem também evidenciaram alterações
cerebrais, sendo o lobo frontal a região mais
acometida e as lesões vasculares as mais comumente identificadas. Em termos de modalidades
de tratamento, tanto a terapia eletroconvulsiva
(ECT) quanto a farmacoterapia demonstraram
ser eficazes no combate à SC, principalmente se
associadas a psicoterapia. Conclusão: A SC mostrou ser um distúrbio relatado em pacientes com
um espectro relativamente amplo de alterações
neurológicas. A partir disso, a ECT associada a
fármacos de diferentes classes e à psicoterapia
apontam para um potencial benefício no comportamento dos pacientes. Recomenda-se instituir o tratamento assim que possível, tendo em
vista os riscos da doença e, assim, é necessário
que os médicos estejam cientes das diversas possibilidades de manifestação dessa síndrome.

Introdução: A doença de Alzheimer (DA), um
problema de saúde pública global, é responsável por 60% a 80% de todas as demências. Os
medicamentos para seu tratamento têm apenas
efeitos modestos de curto prazo, destacando a
necessidade de se desenvolver intervenções efetivas. Estudos recentes sugerem que o exercício
físico aeróbico pode diminuir a carga neuropatológica e aumentar a neurogênese do hipocampo,
sendo uma alternativa para potencializar o tratamento da DA leve. Objetivo: Investigar, por meio
de uma revisão sistemática, o efeito do exercício
físico aeróbico na diminuição da patogênese da
DA leve em idosos. Método: Foram analisados
ensaios clínicos controlados e randomizados,
publicados originalmente em inglês, nos últimos
cinco anos, em humanos, tendo como referência
a base de dados National Library of Medicine
(MedLine). A busca pelos descritores e termos
utilizados foi efetuada mediante consulta a o
MeSH e os descritores utilizados foram alzheimer, aerobic exercises e treatment. Foram excluídos estudos com métodos pouco claros ou mal
descritos e que não envolviam participantes com
mais de 65 anos. A recomendação PRISMA foi
utilizada no intuito de melhorar o relato desta revisão sistemática. Resultados: Os 3 estudos controlados e randomizados analisados envolveram
221 participantes idosos com DA leve submetidos a 150 minutos de atividade aeróbica semanalmente. Foi revelado que houve um aumento
da aptidão cardiorrespiratória, ocasionando um
maior fluxo sanguíneo cerebral e com isso o volume de oxigênio (VO₂) aumentado em 13% no
grupo intervenção em comparação com o grupo
controle. Consequentemente, através de ressonância magnética, foi verificado que houve uma
elevação do volume hipocampal bilateralmente
(1,3 cm3), ocorrendo devido a neurogênese e recuperação de sinapses que foram perdidas. Isso
causou efeitos positivos na velocidade mental,
atenção e sintomas neuropsiquiátricos. A cognição foi medida pela escala de avaliação de incapacidade na demência, sendo que, indivíduos
com DA leve geralmente diminui aproximadamente 1 ponto por mês nessa escala, sendo visto
que o grupo submetido a atividades aeróbicas
aumentou 1,5 ponto ao mês. Todavia, foi verificado efeitos adversos de gravidade moderada em
alguns participantes como dor no membro inferior. Conclusão: O exercício aeróbico foi capaz
de melhorar os sintomas cognitivos e neuropsíquicos, apresentando–se seguro e benéfico para
ser usado como um dos tratamentos da DA leve
em idosos.
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Introdução: Doença de Alzheimer (DA) é uma
afecção neurodegenerativa progressiva caracterizada por declínio gradual da memória, das funções cognitivas e por mudanças comportamentais. É, atualmente, a principal causa de demência em idosos, sendo, nos EUA, a quinta maior
causa de óbitos em indivíduos com idade igual
ou maior a 65 anos. O mecanismo etiológico da
DA, apesar de intenso esforço científico, ainda
é desconhecido. Contudo, estudos epidemiológicos recentes têm mostrado que a presença de
diabetes mellitus tipo II (DM2) aumenta significativamente o risco de desenvolvimento de DA,
sugerindo que essa doença possa apresentar
papel fundamental na patogênese de tal doença.
Objetivo: Avaliar a prevalência de DM2 em pacientes com diagnóstico de DA. Método: Trata-se
de um trabalho de original, de natureza quantitativa, descritiva, observacional e de delineamento
retrospectivo. Foi feita a análise do prontu ário
de pacientes acompanhados pelo ambulatório
de cognição do serviço de Neurologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz
de Fora (HU-UFJF). Os critérios de inclusão para
esse estudo foram: diagnóstico de DA, de DA
associado à demência vascular (DV) ou de DA
provável; e o critério de exclusão foi presença de
outros tipos de demência. No total, coletaram-se dados de 133 pacientes acompanhados no
serviço no ano de 2019. Após o fim da coleta de
dados, fez-se análise das informações, de modo
a oferecer perfil epidemiológico dos pacientes. Resultados: Dos 133 pacientes avaliados, 84
possuíam DA, DA provável ou DA+DV. Dos 84, 24
(28,6%) apresentam DM2. Entre o grupo de estudo, 32 apresentavam diagnóstico de DA e, destes,
09 (28,1%) apresentavam DM2; 09 apresentavam
DA associada à DV, sendo 01 (11,1%) com DM2; e
43 apresentavam DA provável, sendo 14 (32,6%)
com DM2. Conclusão: Na população maior que
65 anos de idade, no Brasil, 16,5% dos in divíduos
são afetados por DM2. Dentre os pacientes deste
estudo encontrou-se uma prevalência 1,7 vezes
maior, o que pode indicar uma relação positiva
entre os dois sintomas.
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RELAÇÃO ENTRE O HORMÔNIO IRISINA E
A DOENÇA DE ALZHEIMER: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA

CAPACIDADE DIAGNÓSTICA DE DEMÊNCIA NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

USO DA CETAMINA NA TERAPIA
ELETROCONVULSIVA NO PROGNÓSTICO DA
DEPRESSÃO MAIOR: REVISÃO SISTEMÁTICA
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Introdução: A irisina é um hormônio encontrado no sistema nervoso central, principalmente no líquido cefalorraquidiano, hipocampo e
neurônios cerebrais diversos. Durante a atividade física ocorre, na musculatura esquelética, a
clivagem da fibronectina tipo III, que contém a
proteína 5 (FNDC5) e, posteriormente, a síntese
do hormônio. A irisina, portanto, tem potencial
para aprimorar a função cerebral e modular a
secreção de neurotransmissores, além de promover uma neurogênese significativa, realizando um processo de substituição celular na
região hipocampal. Desse modo, a irisina pode
desempenhar um papel benéfico na doença de
Alzheimer (DA), caracterizada por acúmulo de
placas beta amiloides, emaranhados neurofibrilares e estresse oxidativo no córtex cerebral.
Objetivo: Correlacionar a importância da irisina
na prevenção e tratamento da DA. Método: Realizou-se uma pesquisa na base de dados Medline
entre março e agosto de 2019. Foram selecionados estudos de coorte, caso-controle e revisões
sistemáticas com meta-análise, publicados em
inglês, entre os anos de 2012 a 2018, excluindo-se
aqueles que envolviam a irisina a outras disfunções. Com os descritores: “Irisin and Alzheimer”,
“Irisin and physical exercise” e “Irisin and memory”. Resultados: A irisina atravessa a barreira
hematoencefálica e induz a expressão do fator
neurotrófico derivado do cérebro (BDNF). Dessa forma, o eixo exercício-irisina-BDNF pode
contribuir para neuroplasticidade, incluindo
crescimento neuronal e estabilização sináptica.
Esses efeitos são mais evidentes no hipocampo
e seu giro denteado, região cerebral relacionada
à memória e ao aprendizado. Estudos analisados
evidenciaram uma redução de 29,6 a 39,8 % no
risco de desenvolver DA em indivíduos que praticam atividade física regular quando comparada a inativos. Além disso, os fármacos hodiernos
possuem efeitos limitados na me lhora da cognição, além de apresentar efeitos colaterais. Nesse
contexto, é imprescindível estimular a prática de
exercícios como medida preventiva, ressaltando
a irisina como possível alvo terapêutico em distúrbios neurodegenerativos. Conclusão: A partir
dos artigos analisados, observou-se que a irisina
aprimora a função de aprendizado e memória,
regula a expressão de células derivadas do BDNF,
sendo estas distribuídas de forma ampla no cérebro, apresentando um papel imperioso na função sináptica e na sobrevivência neuronal. Dessa
forma, foi demonstrado que a irisina possui potencial profilático e terapêutico.
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Introdução: A eletroconvulsoterapia (ECT) é
uma das opções de tratamento mais eficazes
na depressão grave e resistente a terapêutica. A
cetamina, um antagonista do N-metil-d-aspartato (NMDA), é utilizada como anestésico em tal
procedimento. Recentemente, estudos demonstraram que quando associada à ECT, contribuiu
para melhora dos sintomas depressivos e efeitos
colaterais do procedimento. Objetivo: O objetivo
desse estudo foi ressaltar a eficácia da cetamina
quando associada à ECT no prognóstico da depressão maior. Método: Durante o mês de agosto
de 2019, foram analisados ensaios clínicos controlados e randomizados, em inglês, publicados nos últimos cinco anos, em humanos, que
constavam na base de dados MedLine. Foram
utilizados os descritores: depressão, cetamina
e eletroconvulsoterapia, além de suas variáveis
no MeSH e Decs. Os critérios de inclusão foram
estudos que envolveram pacientes com diagnóstico de Depressão Maior resistente a tratamentos
farmacológicos, enquanto os de exclusão foram
aqueles que não estavam diretamente relacionados ao tema. A escala PRISMA (Figura 1) foi utilizada no intuito de melhorar o relato desta revisão. Resultados: Foram encontrados 147 estudos
e após aplicação dos critérios apresentados apenas 9 fizeram parte da análise final. Foram avaliados um total de 376 pessoas que se encaixavam
no critério de inclusão. Dos 9 artigos utilizados,
7 apresentaram resultados positivos no prognóstico da doença, enquanto 2 deles mostraram-se
inconclusivos. Em relação aos artigos conclusivos, o uso da cetamina na ECT demonstrou benefícios devido a sua capacidade de diminuir a
desorientação e o limiar convulsivo decorrentes
desse procedimento, possuindo ainda efeitos
neuroprotetores adicionais ou independentes
contra déficits na função cognitiva, como a amnésia retrógrada. Isso se deve ao fato da cetamina
ser um antagonista não competitivo do receptor
NMDA e a ativação desses receptores ser necessária para a indução de uma forma de plasticidade sináptica denominada potenciação de longo
prazo, um efetivo mecanismo para formação da
memória. Por último, a cetamina possui efeitos
antidepressivos inerentes, uma vez que reduz o
grau de depressão de acordo com a escala Hamilton Depression Rating Scale à medida que
sessões de ECT associada ao medicamento são
ministradas (p<0,01). Conclusão: A cetamina é
um eficiente agente a ser associado a ECT para
tratamento da depressão maior, principalemnte
devido à sua ação anestésica e neuroprotetora.
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Introdução: Demência é uma síndrome caracterizada por declínio de memória associada a déficit de, pelo menos, uma outra função cognitiva,
interferindo na vida do indivíduo. Em estudo
epidemiológico brasileiro, dependendo da idade,
sua prevalência variou de 1,6 a 38,9%. O diagnóstico precoce da demência permite que os doentes e suas famílias encontrem apoio e planejem
cuidados com antecedência. No entanto, essa
síndrome permanece subdetectada e subtratada
na Atenção Primária (AP). Objetivo: Avaliar a capacidade de diagnóstico precoce e gerenciamento de pacientes com demência na AP. Método:
Foram analisados Ensaios Clínicos Controlados
e Randomizados publicados nos últimos dez
anos, tendo como referência as bases de dados
MedLine e SciELO. A busca pelos termos utilizados foi efetuada mediante consulta ao MeSH e os
descritores encontrados foram: Dementia; Early
Diagnosis; Primary Care. Foram incluídos estudos que envolviam pacientes que viviam na comunidade e diagnosticados anteriormente com
demência. Foram excluídos estudos realizados
com profissionais especialistas em neurologia.
Inicialmente, foram encontrados 120 estudos e,
após a aplicação desses critérios, cinco artigos
fizeram parte da análise final. A escala PRISMA
foi utilizada no intuito de melhorar o relato desta
revisão. Resultados: Os estudos avaliados constataram que profissionais da saúde, principalmente os da AP, ainda não possuem um conhecimento adequado para identificar pacientes com
demência, o que enfatiza a necessidade de uma
melhora no diagnóstico diferencial dessa condição nesse nível de atenção. Uma possível razão
para essa deficiência se deve à desqualificação
da equipe de AP e do médico que não sente confiança nos benefícios de formar um diagnóstico
diferencial da doença. Dessa forma, estudos analisados nessa revisão utilizaram-se de programas
de conscientização e palestras acerca do tema
abordado a fim de aumentar a capacidade diagnóstica dos funcionários da saúde. Demonstrou-se que o atendimento ao paciente com demência, após tais programas, tornou-se mais apurado e com maiores chances de diagnóstico já na
AP. Conclusão: Pode-se concluir que o diagnóstico de demência no nível da AP é fundamental
para a oferta de um tratamento adequado ao paciente, evitando angústias e outras complicações
ocasionadas por um diagnóstico tardio. Ainda
assim, é necessário melhorar a identificação
precoce dessa condição nos cuidados primários
para garantir sua eficiência terapêutica.
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USO CRÔNICO DE BENZODIAZEPÍNICOS EM
IDOSOS: HÁ RISCO DE DEMÊNCIA? UMA REVISÃO
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Introdução: A prescrição de benzodiazepínicos
(BDZ) é comum nos consultórios médicos, particularmente em idosos. São fármacos psicotrópicos utilizados como ansiolíticos, anticonvulsivante e miorrelaxantes. A eficácia dos BDZ é bem
documentada nos tratamentos de curta duração,
porém o uso prolongado é contraindicado devido aos riscos de dependência, risco de quedas,
podendo estar associado a prejuízos na cognição
e, portanto, sugestivo de pródromo para demência. Objetivos: Verificar, por meio de uma revisão
sistemática, associação entre o uso prolongado
de BDZ e o risco de demência em idosos. Método:
Realizou-se uma pesquisa com os termos MeSH
“benzodiazepines” e “dementia”, na base de dados indexadora MedLine, sendo encontrados
377 estudos. Incluíram-se os artigos publicados
entre janeiro de 2010 e agosto de 2019 envolvendo humanos acima de 65 anos. Resultados: Olfson (2015) destaca que nos EUA a proporção de
usuários de BDZ a longo prazo au mentou com
a idade de 14,7% (18-35 anos) para 31,4% (65-80
anos). Billioti e col. (2015) e Zhong e col. (2015)
observaram um maior risco de demência com a
utilização de BDZ, sendo este risco maior com a
utilização de BDZ de longa duração de ação. Por
outro lado, o mesmo não foi evidenciado nos
estudos observacionais de Shash e col. (2016) e
os resultados obtidos no estudo caso controle de
Imfeld e col. (2015) revelaram um possível efeito protetor dos BDZ na doença de Alzheimer. Já
outro estudo evidência que o risco de demência
é um pouco maior em pessoas com exposição
mínima a BDZ, mas não com o nível mais alto de
exposição equivalente a cerca de um ano de uso
diário (Gray et al.,2016). Conclusão: Esta revisão
permite-nos concluir que existe evidência limitada para esta associação. Os resultados relativos
a esta relação são díspares, pois vários estudos
têm apresentado resultados conflitantes quanto
ao risco do desenvolvimento de déficit cognitivo.
Em suma, mais pesquisas são necessárias para
elucidar o mecanismo desse efeito casual.

Introdução: A reabilitação cognitiva envolve
diversas abordagens de tratamentos voltados
a indivíduos que apresentam disfunções neurocognitivas de diversas etiologias, e tem ganhado cada vez mais espaço em diversos ambientes que atendem a população geriátrica.
Objetivo: Avaliar os efeitos do programa de
reabilitação cognitiva nos testes neuropsicológicos realizados com os idosas residentes de
uma Instituição de Longa Permanência (ILPI).
Método: Trata-se de um estudo quase-experimental apresentando os resultados de um projeto de extensão realizado entre dezembro de
2018 e agosto de 2019, submetido ao Comitê de
Ética em Pesquisa Humana. Foram avaliados 48
idosos institucionalizados através de uma bateria neuropsicológica incluindo os testes Mini
Exame do Estado Mental (MEEM), Montreal
Cognitive Assessment (MoCA), Subteste Dígitos
– WAISS III, Teste dos Cinco Dígitos – FDT, Teste
de Memória de Figuras, Teste de Aprendizagem
Verbal Auditiva de Rey, Teste de Fluência Verbal (animais/minuto) e a Geriatric Depression
Scale-15. Para os idosos com escores abaixo da
média foi desenvolvido um programa único de
reabilitação neuropsicológica. Estes receberam
12 sessões de reabilitação cognitiva 2 vezes por
semana, no período de 6 semanas com duração
média de 45 minutos de sessão. O pós-teste ocorreu após o término da intervenção para todos os
sujeitos. Os dados foram processados pelo software SPSS 20.0 e para comparar os grupos foi
utilizado o teste de Mann-Whitney. Resultados:
Participaram deste estudo 16 sujeitos, divididos
entre grupo intervenção (GI n=8) e grupo comparação (GC n=8). Todos do sexo feminino, com
idade média de 82,06 anos, sendo 69% de etnia
branca e 43,75% possuem menos de 5 anos de
escolaridade. Foi indicada diferença significativa
entre os grupos após a intervenção favorecendo
o GI nas seguintes tarefas: Teste de Memória de
Figuras (memória imediata; memória de evocação), MoCA (pontuação total; subteste de atenção - dígitos inverso e subtração; orientação
temporal - mês e ano). Conclusão: O programa
de reabilitação implementado foi capaz de auxiliar na melhora do desempenho cognitivo das
idosas institucionalizadas nos testes utilizados,
principalmente em tarefas ligadas às funções
executivas e orientação temporal.
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Introdução: A esquizofrenia é um distúrbio neuropsiquiátrico associado a anormalidades comportamentais no domínio cognitivo e afetivo.
Dentre as terapias existentes para o tratamento
desta enfermidade, destaca-se a musicoterapia,
que pode ser utilizada para melhora de sintomas negativos e funcionamento social através de
modificações de circuitos neuronais. Objetivo:
Verificar por meio de uma revisão sistemática, o
efeito da intervenção musical como terapia adjuvante no tratamento de pacientes com esquizofrenia. Método: Durante o mês de setembro de
2019, foram analisados ensaios clínicos controlados e randomizados, em inglês, publicados nos
últimos 10 anos, em humanos, na base de dados
MedLine. Foram utilizados os descritores: schizophrenia e music theraphy, bem como suas variações no DeCS e MeSH. Foram incluídos estudos que envolveram pacientes com diagnóstico
de esquizofrenia. Foram excluídos estudos com
intervenções pouco claras. A escala PRISMA foi
utilizada no intuito de melhorar o relato desta revisão. Resultados: Foram encontrados 138 estudos e após aplicação dos critérios apresentados
apenas 6 fizeram parte da análise final. Foram
avaliados 326 participantes nos estudos analisados. Todos demonstraram efeitos benéficos da
musicoterapia quando utilizada para tratar sintomas esquizofrênicos. A intervenção musical é
capaz de modular positivamente a conectividade
funcional do giro temporal médio e da ínsula, relacionados à função emocional e sensório motora, alteradas em indivíduos esquizofrênicos. Foi
revelado que essa modulação positiva no primeiro mês de tratamento está associada à remissão
de sintomas psiquiátricos (p=0,008), sendo que
esses resultados decaem após o sexto mês. Além
disso, a música pode estar associada ao aumento
do acoplamento funcional entre regiões cerebrais emocionais e atencionais nas regiões parietais e visuais, o que pode orientar a a ção de indivíduos esquizofrênicos e melhorar o processamento da informação visual. Também de acordo
com esses resultados, pacientes que receberam a
intervenção obtiveram um resultado positivo na
pontuação do Teste de Retenção Visual de Benton, que avalia memória visual, e é sobretudo
utilizado para diagnóstico de deterioração e perturbações mentais. Conclusão: A musicoterapia
possui efeito positivo na remissão de sintomas
psiquiátricos na esquizofrenia a partir de alterações na conectividade funcional de estruturas
cerebrais e pode ser uma opção adjuvante no tratamento de pacientes esquizofrênicos.
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A INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA E COGNITIVA
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MELHORA DA ANSIEDADE, DEPRESSÃO E FADIGA
APÓS O TRATAMENTO DA ANEMIA EM PACIENTES
AMBULATORIAIS PORTADORES DE DOENÇA
INFLAMATÓRIA INTESTINAL

USO DE BENZODIAZEPÍNICOS COMO FATOR DE
RISCO PARA FRATURA GRAVE DECORRENTE DE
QUEDA EM IDOSOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
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Introdução: A Doença de Alzheimer (DA) é caracterizada por um declínio progressivo das funções cognitivas e físicas. Até o momento não há
nenhum tratamento farmacológico eficaz para o
retardo da DA. Entretanto, estudos demonstram
que a atividade física e o estímulo à cognição podem reduzir o risco de aparecimento de demência em idosos. Objetivo: Investigar a influência
benéfica da terapia não farmacológica no tardamento das manifestações clínicas da DA, através
de uma revisão sistemática. Método: Foram analisados ensaios clínicos controlados e randomizados publicados originalmente em inglês, dos
últimos cinco anos, em humanos, tendo como
referência a base de dados National Library of
Medicine (MedLine). A busca pelos descritores
e termo utilizados foi efetuada mediante consulta ao Medical Subject Headings (MeSH), através
do portal da U.S. National Library of Medicine
(NLM) e os descritores utilizados foram: alzheimer’s disease, physical activity e cognitive therapies. Foram incluídos estudos que envolveram
pacientes do sexo masculino e com idade acima
de sessenta e cinco anos. Foram excluídos estudos com métodos pouco claros ou mal escritos.
Inicialmente foram encontrados sete estudos
e após a aplicação dos critérios de inclusão e
exclusão, apenas quatro artigos fizeram parte
do escopo e análise final. A escala PRISMA foi
utilizada no intuito de melhorar o relato desta
revisão. Resultados: Os quatro estudos, que envolveram 427 pacientes, evidenciaram que o treinamento cognitivo-aeróbico combinado parece
ser uma intervenção promissora para diminuir
a taxa de declínio relacionado à DA. Os artigos
demonstraram que o exercício físico possui um
efeito positivo na motricidade dos pacientes
com comprometimento cognitivo leve a moderado, porém não houve diferenças significativas
quando comparado com pacientes com comprometimento cognitivo grave, demonstrando que o
estímulo físico é mais eficaz como um método
preventivo. Conclusão: Não há evidências científicas suficientes que demonstrem o benefício
não farmacológico no tardamento das manifestações clínicas da DA.
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Introdução: A anemia é uma intercorrência comum na doença inflamatória intestinal (DII).
Muitos pacientes têm essa comorbidade ignorada durante seu acompanhamento clínico. No entanto, estudos de populações de pacientes portadores de anemia demonstram uma relação significativa entre anemia e maior nível de ansiedade,
depressão e fadiga. Este estudo avaliou o nível de
ansiedade, depressão e fadiga antes e após o tratamento para anemia em pacientes ambulatoriais, anêmicos, portadores de DII do Centro de
DII do Hospital Universitário da UFJF. Objetivo:
investigar a melhora dos quadros de ansiedade,
depressão e fadiga após o tratamento de anemia
de pacientes portadores de DII. Método: Neste
estudo transversal, 100 pacientes portadores de
Doença de Crohn (DC) e 100 portadores de colite
ulcerativa (RCUI) foram avaliados para anemia.
Para avaliação da anemia incluiu-se hemograma completo, ferritina, índice de satur ação da
transferrina, níveis séricos de ácido fólico, ferro
sérico e vitamina B12. Nos pacientes anêmicos,
avaliamos e comparamos os níveis de ansiedade,
depressão e fadiga antes e após o tratamento da
anemia. Para avaliação da ansiedade a depressão
aplicou-se a escala hospitalar de ansiedade e depressão (HADS), para avaliar a fadiga foi utilizado
o questionário de Chalder. Resultados: A média
de pontuação para ansiedade pré-tratamento de
anemia foi de 7,3 ± 4,3 e após o tratamento foi de
5,3 ± 4,8 (p=0,008), a média de pontuação para
depressão pré tratamento de anemia foi de 6,2 ±
5,2 e após o tratamento foi de 4,9 ± 4,8 (p=0,08) e
a média de pontuação para fadiga pré tratamento da anemia foi de 30,9 ± 8,7 e após o tratamento
foi de 21,6 ± 8,4 (p<0,001) Conclusões: O tratamento da anemia em pacientes com DII, ambulatoriais, brasileiros, demonstrou uma melhora
estatisticamente significativa nos quadros de
ansiedade e fadiga, embora não tenha demonstrado uma melhora significativa no quadro de
depressão.
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Introdução: A população idosa é o grupo etário que proporcionalmente mais cresce no Brasil. Por ser comumente acometida por insônia
e ansiedade, destaca-se neles o uso crônico de
psicofármacos, em especial da classe dos benzodiazepínicos, que são de fácil acesso no mercado. Eles atuam aumentando a afinidade do
neurotransmissor Gama-amino-butírico (GABA)
pelo receptor GABA, resultando no aumento da
resposta sináptica inibitória no SNC, a partir da
entrada de íons cloreto na célula nervosa. Porém, seu uso prolongado gera efeitos adversos,
incluindo sedação, amnésia e ataxia, além de
relacionar-se com um maior número de quedas,
reconhecidas como um importante problema de
saúde pública para idosos, devido a frequência,
morbidade e elevado custo social e econômico
decorrente das lesões provocadas. Objetivo: Investigar a relação entre o elevado uso de benzodiazepínicos e o acometimento de quedas e fraturas grav es em idosos. Método: Pesquisas nas
bases de dados indexadoras MedLine e Scielo,
utilizando os descritores: “Benzodiazepínicos”,
“Queda”, “Idosos”, com suas respectivas variantes encontradas no MESH. Foram analisados
ensaios clínicos controlados e randomizados,
sendo excluídos aqueles que divergem da temática desse trabalho. Resultados: Analisando-se a
literatura existente, foi possível correlacionar os
benzodiazepínicos e as crescentes quedas em
idosos, principalmente por agirem sobre o sistema cardiovascular (hipotensão ortostática) ou
sobre o sistema nervoso central (comprometimento da visão, propriocepção, equilíbrio e coordenação). Tal proporção aumentou com a faixa
etária, sendo de 84,6% nos com 80 anos ou mais.
Aproximadamente um terço dos idosos sofre
uma queda a cada ano, prevalecendo a fratura de
fêmur; desses, 25% morrem dentro de seis meses; os demais experimentam dor persistente ou
inchaço e apenas uma minoria recupera os níveis
funcionais pré-fratura. Conclusão: Os estudos
confirmaram forte relação entre o elevado uso de
benzodiazepínicos e o acometimento de quedas
e fraturas graves em idosos; os quais não apenas
contribuem para a mortalidade, mas também
deterioram a qualidade de vida e aumentam os
riscos de novas internações nessa população. Por
fim, tais achados ainda reforçam a importância
da conscientização contra a prescrição e fácil liberação da classe benzodiazepínica para idosos
e também indicam a necessidade da valorização
de protocolos de prevenção de quedas no Brasil.
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Introdução: Demência é definida como declínio
cognitivo crescente com prejuízo da funcionalidade, sendo a Doença de Alzheimer (DA) a mais
prevalente. O tratamento farmacológico se mostra ineficaz, sendo necessário investigar novas
potencialidades terapêuticas, como a musicoterapia e seu auxílio na melhora cognitiva. Na
DA, a capacidade de reconhecimento musical
permanece relativamente preservada e a memória musical pode ser poupada, sobretudo no
início da doença. Objetivo: Avaliar a eficácia da
musicoterapia em pacientes com DA. Método:
Realizou-se revisão da literatura, buscando artigos científicos em todos os idiomas, nas plataformas SciELO, LILACS e PubMed, por meio
dos descritores Alzheimer’s disease e music, utilizando operador de busca and e filtro para publicações dos últimos 10 anos. Foram incluídos
estudos de caso-controle e revisões sistemáticas,
com textos integralmente disponíveis e excluídos estudos que abordavam outras modalidades terapêuticas além da musicoterapia, artigos
que tratavam da musicoterapia como alternativa
para outras demências e com possíveis conflitos
de interesse. Por fim, seis artigos foram eleitos
por atenderem ao tema. Resultados: Na análise dos três biomarcadores essenciais da DA em
regiões codificadoras da memória musical observou-se mínima atrofia cortical e interrupção
do metabolismo da glicose, comparado ao resto
do cérebro. Contudo, a deposição de B-amilóide,
pouco menor nessas regiões, indica um estágio
inicial do curso esperado de desenvolvimento e
por isso a preservação dessas áreas. Os estudos
apresentaram diversidade de avaliações cognitivas e intervenções musicais, utilizando os
escores do Mini-Exame do Estado Mental, Inventário Neuropsiquiátrico, Escala Hospitalar de
Ansiedade e Depressão e Índice de Barthel. Foi
descrita eficácia da musicoterapia para sintomas
comportamentais e psicológicos, como agitação,
irritabilidade, depressão e apatia, distúrbios de
linguagem, atenção visual seletiva e autoconsciência. Os resultados foram conflitantes para
memória de curto prazo e verbal de longo prazo,
mas foram citados efeitos positivos na memória
autobiográfica. Conclusão: Os resultados descritos mostram que a musicoterapia pode ser eficaz
no tratamento da DA, com melhora das áreas de
cognição, comportamento e humor. No entanto,
as evidências disponíveis ainda são limitadas,
sendo necessário realizar mais estudos com intervenções musicais como tratamento alternativo e complementar ao farmacológico.
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Introdução: A consolidação da memória ocorre de forma gradual e envolve o lobo temporal
medial, sobretudo, o hipocampo. Depois de direcionadas para essa estrutura, as memórias são
transferidas para áreas do neocórtex. O armazenamento temporário das memórias na região
hipocampal envolve uma forte ativação dessa
estrutura, seguida liberação dopaminérgica – dopamina induz a síntese proteica dos neurônios
do hipocampo e permite a consolidação celular
das memórias episódicas. Porém, cientistas divergem sobre o real papel dopaminérgico nesse
processo. Objetivo: Avaliar a função dopaminérgica na consolidação da memória. Método:
Foram analisados estudos publicados nos últimos três anos na base de dados MedLine, sendo
utilizado na construção da frase de pesquisa o
DECs e o MeSH. Foram estabelecidos como critérios de inclusão: ensaios clínicos controlados e
randomizados (ECCR), publicados nos últimos
dez anos, em inglês e como critérios de exclusão: intervenções pouco claras, mal descritas ou
inadequadas. A plataforma PRISMA foi utilizada
com o intuito de melhorar o relato dessa revisão.
Resultados: Foram encontrados seis artigos e
após a leitura, quatro foram selecionados para o
escopo dessa revisão, envolvendo um total de 60
participantes. Os ECCR analisados pesquisaram
sobre a importância da liberação dopaminérgica no processo de consolidação de memórias. A
dopamina modula um processo de consolidação
pós-codificação e sua função opera dentro de
uma faixa de dose estreita (há um benefício de
memória episódica dependente da dose em forma de U invertido). O benefício é atribuído a um
aumento na contribuição do hipocampo para a
codificação – principalmente para eventos que
desencadeiam apenas atividade hipocampal
fraca. Assim, a administração de fármacos agonistas da dopamina diminuiria a influência da
ativação do hipocampo na codificação – posi
tivo para idosos uma vez que é conhecida a degeneração dependente da idade dos neurônios
dopamina da substância negra/área tegmentar
ventral. Além disso, esse benefício prevê também
que itens que geram baixos níveis de ativação do
hipocampo na codificação, que podem ser classificados como esquecidos, devem ser “resgatados” pela síntese protéica induzida por liberação
dopaminérgica. Todavia, o excesso de dopamina
induz uma depressão, a longo prazo, por inibição
dos receptores NMDA, inibindo assim a consolidação da memória. Conclusão: A dopamina, em
uma faixa de dose estreita, promove a consolidação da memória episódica humana.
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Introdução: A doença de Alzheimer (DA) é um
distúrbio neurodegenerativo progressivo que
afeta cerca de 36 milhões de pessoas em todo o
mundo. Estudos recentes sugerem que a infecção disseminada para o SNC é um fator de risco
para a DA. Dessa forma, a atenção tem sido focada na deposição do peptídeo β-amiloide (βA)
no cérebro como um importante fator etiológico na patogênese da DA. Objetivo: Investigar a
possível relação entre infecções orgânicas com
o desenvolvimento da DA. Método: Foram analisados estudos retrospectivos e ensaios clínicos
controlados e randomizados originalmente em
inglês, dos últimos 5 anos, envolvendo humanos,
através da base de dados MedLine. A busca foi
realizada mediante consulta ao MeSH e os descritores utilizados foram: “Alzheimer’s disease”,
“infection”. Inicialmente foram encontrados 14
estudos e após aplicação dos critérios descritos,
nove fizeram parte da análise fin al. A recomendação PRISMA foi utilizada para melhorar o relato da revisão sistemática. Resultados: Estudos
apontam que bactérias, vírus e fungos podem
iniciar cascatas de neuroinflamação que levam
à infecção crônica persistente e consequente
aumento da acumulação de Aβ. Tal processo
culmina em neurodestruição por prejudicar o
mecanismo de limpeza de proteínas cerebrais
anormais, causando o comprometimento da integridade axonal, o acúmulo de proteína precursora amilóide e disfunção sináptica. Todos esses
eventos precedem e causam neurodegeneração
proeminente, resultando em declínio cognitivo.
Dentre os microrganismos mais citados na relação destes com a DA, encontram-se o vírus Herpes simplex 1, uma vez que as proteínas herpesviridae são capazes de interagir com produtos de
genes suscetíveis à DA. Já a infecção por citomegalovírus (CMV), tem-se o dobro de chance para
um indivíduo desenvolver DA. Além dos vírus,
protistas também estão se most rando importantes na patogenia da DA, como a Borrelia burgdorferi e a Chlamydia pneumoniae, sendo este
o agente bacteriano mais plausível dessa associação. Estudos ainda demonstraram a presença
de proteínas fúngicas, como da Candida famata
e Candida albicans, no sangue de pacientes com
DA. Conclusão: Apesar dos avanços recentemente obtidos acerca das doenças neurodegenerativas, a etiopatogenia das mesmas permanece
obscura. Com a associação de infecções com a
DA, mesmo não sendo completamente elucidada, criam-se novas possibilidades terapêuticas
antimicrobianas que poderiam repercutir na diminuição dos novos casos da DA.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE MICROBIOTA INTESTINAL
E TRANSTORNO DEPRESSIVO: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA

ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA EM
TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO: UM
ESTUDO DE REVISÃO SISTEMÁTICA

EFEITOS DA TERAPIA FARMACOLÓGICA SOBRE
A REMISSÃO DOS SINTOMAS DA DEMÊNCIA
FRONTOTEMPORAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
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Introdução: A depressão é uma doença com alta
prevalência e lidera como principal problema de
saúde no mundo. Pessoas depressivas tem maior
risco de morte por todas as doenças comparadas
aos não depressivos. É capaz de comprometer
a vida em múltiplos aspectos, incluindo social
e profissional, o que gera altos custos para sociedade e maior suscetibilidade ao suicídio. A
terapia usual possui eficácia insatisfatória, baixa adesão e a refratariedade não é rara. Urge
novas estratégias de prevenção e tratamento e
o estudo sobre microbiota abre a possibilidade
de tornar-se uma delas. Objetivo: Analisar, por
meio de uma revisão sistematizada, o estado da
arte sobre microbiota intestinal e sua provável
interação com transtorno depressivo. Método:
Foram analisados ensaios clínicos controlados
e randomizados e revisões sistemáticas, com níveis de evidência A, indexados na base de dados
MedLine, publicados originalme nte em inglês,
nos últimos 5 anos. Os descritores utilizados
mediante consulta ao MeSH foram: “Depression”, “Intestinal Microbiota”. Resultados: As
evidências sugerem que a microbiota intestinal
participa da função do sistema nervoso central,
principalmente por mecanismos inflamatórios,
através do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e
sistema imune, alterando os neurotransmissores. Indivíduos com depressão tem seu conjunto
de microorganismos intestinais diferente de indivíduos saudáveis. Espécies associadas a mecanismos estressores e pró-inflamatórios em maior
número; outras com atividade anti-inflamatória
e no metabolismo da serotonina, ácido gama-aminobutírico (GABA) e Fator Neurotrófico derivado do Cérebro (BDNF, em inglês) em menor
quantidade. A doença também exibe níveis elevados de marcadores inflamatórios como IL-6,
TNF- α, IL-1β, além de IgA e IgM, possivelmente
associado aos outros achados. Testes em animais
reforçam a hipótese: ao induz ir-lhes sintomas
depressivos, suas microbiotas se alteram; roedores previamente hígidos ao receberem transplante de microbiota de pessoas com depressão apresentam sintomas correlacionados ao transtorno.
Conclusão: Conclui-se, portanto, que há fortes
evidências suportando a relação entre microbiota intestinal e as alterações encontradas em indivíduos com transtorno depressivo. Esses dados
abrem a possibilidade para novas formas de prevenção e tratamento, as quais poderiam ser mais
eficazes, melhor adesão e com menos efeitos
colaterais que as utilizadas atualmente. Todavia,
ainda necessitam melhores investigações.
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Introdução: O Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) é um distúrbio neuropsiquiátrico
complexo, cujas principais características envolvem pensamentos persistentes e intrusivos,
bem como comportamentos repetitivos e ritualísticos. O TOC impacta na qualidade de vida do
indivíduo. A terapia cognitivo-comportamental
e a farmacoterapia são opções eficazes. Entretanto, alguns pacientes não respondem ao tratamento. Nesse contexto, a Estimulação Cerebral
Profunda (ECP) apresenta-se como opção. Trata-se de técnica neurocirúrgica com implantação
estereotáxica de eletrodos. Objetivo: Através da
revisão literária, o trabalho visa concluir pontos
em comum entre os tratamentos desses pacientes, seus sucessos e insucessos, trazendo à tona
a discussão acerca da aplicabilidade da técnica
em pacientes portadores do mesmo distúrbio e
com características clínicas semelhantes. Método: Foi realizada uma revisão bibliográfica nas
bases de dados PubMed e SciELO, utilizando os
descritores “Obsessive-Compulsive Disorder”,
“Deep Brain Stimulation” e “Transtorno Obsessivo-Compulsivo”. O critério de inclusão foi tempo
de publicação (2019); e os de exclusão foram os
artigos e teses que não englobassem o uso da
ECP no TOC. Resultados: Não há consenso sobre a região exata para implantação da ECP.O
núcleo subtalâmico foi a região com maior sucesso para tratamento da desordem neurológica,
mas em contra partida, um outro, chega a ser
levantada a possibilidade do alvo correto para a
ECP ser diferente de paciente para paciente, devido ao sucesso com outras áreas e o insucesso
apresentado na primeira cirurgia do paciente
relatado, demonstrando a necessidade de um
maior estudo e aprimoramento do planejamento operatório para pacientes que sofrem de TOC
de resposta refratária ao tratamento clínico. Mas,
existe consenso entre todas as referências à intenção de usar a técnica para pacientes com TOC
grave e crônico não responsivo ao tratamento.
Conclusão: É importante ressaltar que o TOC é
um distúrbio crítico, com implicância direta na
saúde social. Esta disfunção leva a uma ruptura
do processamento de informações dos processos
associativos e límbico e a ECP opera levando à
redução dos sintomas. A compreensão desse circuito pode oferecer novas direções e progredir o
trabalho com o paciente.
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Introdução: A degeneração frontotemporal
(DFT) é uma causa comum de demência. Ela é
caracterizada pela impulsividade com baixa inibição de resposta, tendo como sintomas característicos a perda de empatia e o embotamento
emocional. Objetivo: Analisar o efeito dos fármacos ocitocina, memantina e citalopram sobre
os sintomas da DFT. Métodos: Foram analisados
ensaios clínicos controlados e randomizados
publicados originalmente na língua inglesa, nos
últimos 10 anos, em humanos, tendo como referência a base de dados MedLine. Após consulta
ao MeSH, utilizou-se os descritores: “frontotemporal dementia”; “therapy”. Inicialmente foram
encontrados 18 estudos e, após aplicar critérios
de inclusão e exclusão, três artigos fizeram parte
do escopo de análise final. A escala PRISMA foi
utilizada para melhorar o relato dessa revisão.
Resultados: A restauração da função serotoninérgica, que é deficiente na DFT e está intimamente associada ao controle inibitório, é um alvo
da terapia medicamentosa. Em alguns estudos,
foi previsto que a inibição estaria associada ao
giro frontal inferior direito. Assim, o Citalopram é
um forte candidato nesse cenário, pois aumenta
os níveis extracelulares de serotonina no córtex
em quatro vezes. Pesquisas recentes apontaram
que o uso desse medicamento aumentou significativamente a concentração de serotonina
no giro frontal inferior, porém ainda há dúvidas
sobre os seus efeitos negativos a longo prazo.
Outro fármaco utilizado é a Ocitocina. Estudos
sugerem que esse neuropeptídeo é um importante mediador do comportamento social, e indicaram que a administração de uma dose única
de ocitocina intranasal permitiu uma melhora
transitória nos comportamentos sociais e neuropsiquiátricos nesses pacientes. Com relação ao
uso de Memantina na remissão dos sintomas da
DFT, experimentos demonstraram que não houve melhora do desempenho cognitivo e diário
entre os pacientes sob uso do medicamento e o
grupo placebo. Esse dado é muito relevante, pois
a Memantina é muito usada para o tratamento
da DFT nos EUA, mas seus efeitos não possuem
significância para ser usado como opção de tratamento. Conclusão: Observa-se a necessidade
do aprimoramento da terapêutica da DFT através da substituição da Memantina por outros
fármacos mais eficazes. Tanto a Ocitocina como
o Citalopram podem ser boas alternativas terapêuticas para amenizar sintomas da DFT. Porém,
é crucial o aumento de estudos sobre o assunto a
fim de garantir segurança no tratamento a longo
prazo.
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DOENÇA DE MARCHIAFAVA BIGNAMI: REVISÃO DE
LITERATURA E RELATO DE CASO
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Introdução: Marchiafava Bignami é uma doença
rara que acomete principalmente indivíduos do
sexo masculino com história prévia de etilismo
crônico ou desnutrição. A provável etiopatogenia
advém da deficiência de vitaminas do complexo
B, que leva à degeneração primária do corpo
caloso. Manifesta-se clinicamente por quadros
neurológicos variados, como crises convulsivas,
quadros amnésticos, disartria e comprometimento psicomotor. O diagnóstico é baseado em
história de etilismo crônico e/ou desnutrição,
presença de alterações neurológicas e, principalmente, em achados de exames de imagem. A
imagem por ressonância magnética (IRM) pode
mostrar lesões em joelho, corpo ou esplênio do
corpo caloso, evidenciando atrofia ou necrose; além disso, pode haver comprometimento
cortical e de substância branca. Relato de caso:
Paciente do sexo masculino, 73 anos, destro, primeiro grau completo, aposentado e vegetariano
há 4 anos. Esposa refere etilismo importante
com remissão há 15 anos e histórico de hospitalizações por quadros convulsionais e alterações
comportamentais. Ao exame físico o paciente
encontra-se alerta, desinibido, disártrico, discurso repetitivo, déficit de concentração e de
memória de curto prazo, desorientação espacial,
apraxia do olhar, apraxia ideomotora e ideatória,
reflexo mandibular presente, ataxia axial leve,
discreto tremor postural, bradicinesia bilateral,
força muscular preservada, reflexo osteotendinoso pendular em membros inferiores, marcha
atáxica, equilíbrio estático sem alteração, hipopalestesia distal em membros inferiores e diminuição da propriocepção. Os exames bioquímicos evidenciaram deficiência de vitamina B12,
aumento de TSH, T4 livre dentro dos valores de
referência; os demais exames foram normais.
IRM de encéfalo em 16/07/2018 evidenciou presença de gliose e malácia na substância branca
adjacente ao corno ventral de ventrículo lateral
e joelho do corpo caloso direito, há alteração
semelhante na região central do esplênio do
corpo caloso, redução volumétrica difusa acentuada para a faixa etária, dilatação ex-vácuo dos
ventrículos laterais, leve redução dos hipocampos e microangiopatia leve. Conclusão: O caso
apresentado tem história clínica, quadro neurológico e imagem compatíveis com a doença de
Marchiafava Bignami. Essa condição clínica não
possui tratamento específico, mas a terapêutica
pode ser baseada na suplementação de vitaminas do complexo B e no uso de corticosteroide,
além de orientação nutricional.

Neurologia Infantil
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Introdução: Com a transição demográfica observada nas últimas décadas, as síndromes demenciais representam um problema crescente de
saúde com impactos negativos no âmbito pessoal e familiar. Objetivo: Investigar a prevalência e
o perfil epidemiológico das demências em uma
unidade de distúrbios cognitivos e comportamentais de um hospital de ensino na cidade de
Juiz de Fora – MG. Método: Trata-se de um estudo descritivo retrospectivo realizado através do
levantamento de prontuários de todos os pacientes com demência atendidos em uma unidade de
distúrbios cognitivos e comportamentais de um
hospital de ensino na cidade de Juiz de Fora –
MG, tendo como amostra 85 pacientes. Os dados
clínicos e demográficos dos prontuários foram
registrados no programa Windows Excel e depois
transferidos para o programa SPSS versão 23.0,
onde foi realizada a análise estatística dos dados,
após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa
(CAAE 16942919.40000.5103). A coleta de dados
foi realizada em uma única fase. Uma bateria
neuropsicológica padronizada foi utilizada na
avaliação de todos os pacientes. Resultados:
Foram selecionados 85 pacientes, sendo que
a média de idade foi de 69,78 anos (28-93; DP:
12,8; mediana 72 anos), predominantemente feminino (70,58%), viúvos (35,3%), de etnia branca
(50,58%) e com escolaridade média de 4,86 anos.
Conforme os testes neuropsicológicos, há uma
média de 19,72 para o MEEM e 2,52 para TRS. De
acordo com as comorbidades, constatou-se que
18,82% declaram-se tabagistas ou ex-tabagistas,
54,11% apresentam Hipertensão Arterial Sistêmica e 22,35% revelam ter Diabetes Mellitus.
Dentre os 40 pacientes que relataram histórico
familiar, 23 declararam ter parentes de 1º grau
acometidos com algum tipo de evento neurológico. Diante dos registros de diagnóstico, foi observado uma taxa de 32,94% de comprometimento
cognitivo e funcional se apresentando como
uma condição bastante heterogênea, associada
a múltiplas etiologias demenciais dos pacientes.
Além disso, 4,7% dos dados registrados evidenciam a Doença de Alzheimer (DA) como a única
fonte etiológica do comprometimento cognitivo.
Conclusão: A prevalência e o perfil epidemiológico das demências deste estudo se situaram
em uma faixa intermediária entre os registros da
literatura. Porém, há predomínio de demências
de etiologias múltiplas quando comparada a pacientes que apresentavam unicamente DA.
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Introdução: O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por prejuízo na interação
social. Uma em cada 69 crianças apresenta traços
de autismo, com prevalência cinco vezes maior
em meninos. A Organização Mundial da Saúde
estima que 2 milhões estão no Brasil. Como seguimento, existe uma variedade de tratamentos,
tendo a medicina complementar e alternativa
(CAM) como principal solução na mitigação dos
problemas. Objetivo: Avaliar as neuroterapias
alternativas utilizadas na medicina complementar e alternativa no tratamento do Transtorno
do Espectro Autista. Método: Realizou-se uma
revisão de literatura com os descritores “Autism”
and “complementary treatment”, “Autism” and
“prevalence”, com base em 12 artigos, entre 2017
a 2019. Usou-se os bancos de dados disponíveis
no Scielo, Lilacs e PubMed. Resultados: Uma das
neuroterapias para o Autismo é a massagem QST
(Qigong Sensory Training), estudos evidenciou a
taxa de conclusão do método aplicado é de 95%,
com apenas 7,5% de não resposta. No estudo
aplicado em crianças pré-escolares, foi possível
observar uma normalização de 18% na linguagem receptiva, 32% no comportamento autista,
38% nas anormalidades sensoriais totais, 49%
nas anomalias táteis e uma diminuição da gravidade do autismo, além de melhores interações
entre pais e filhos. Mais recentemente, outro tipo
de massagem terapêutica (massagem tailandesa), reduziu ansiedade e problemas de conduta
medidos por meio de escalas padronizadas para
avaliação dos pais. Outras terapias, como a da
integração sensorial e baseada em modular a resposta do cérebro à visão, toque, som e movimento, apresenta melhora significativa em vários
sintomas do núcleo autista da criança (comunicação, reciprocidade social e atividade motora).
Assim como a musicalidade mostrou também
melhora na sociabilidade e evolução nas regiões
subcortical e fronto-motora do cérebro. Outros
estudos demonstram que a acupuntura do couro
cabeludo melhora o padrão da eletroencefalografia assim como a linguagem e a comunicação
social. A eletroacupuntura se destaca na melhora
da Impressão Global Clínica do TEA e do escore
de isolamento social, linguagem, atenção e habilidades motoras. Conclusão: As terapias da CAM
apresentam evidências cientificas para ajudar e
aliviar alguns dos desafios associados ao autismo. Assim, as neuroterapias alternativas trabalhadas em ambientes terapêuticos bem controlados são eficazes para o tratamento da criança
com Transtorno do Espectro Autista.
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SÍNDROME DE MEGALENCEFALIA – MÁFORMAÇÃO CAPILAR: RELATO DE CASO
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Introdução: A Síndrome de Megalencefalia –
Má-formação Capilar (MCAP) é caracterizada
pelo envolvimento do Sistema Nervoso Central
associado às anomalias vasculares. Embora sua
prevalência ainda seja desconhecida, há, na literatura médica, ao menos 150 indivíduos afetados
com relatos de casos desta síndrome. Apesar do
diagnóstico atual ser feito apenas clinicamente,
nos exames de imagem há visualização de ventriculomegalia, acompanhado de hidrocefalia,
de assimetria, de polimicrogiria com má-formações corticais e de espessamento do cerebelo e do corpo caloso. Dessa forma, tem-se por
objetivo relatar um caso desta síndrome rara e
a subsequente evolução do mesmo. O presente
trabalho obteve aprovação da Plataforma Brasil
(CAAE11320919.1.0000.5103). Relato de Caso:
Criança do sexo feminino, 3 anos, em acompanhamento multidisciplinar com fisioterapeuta,
fonoaudiólogo e neurologista. Recebeu o diagnóstico ultrassonográfico de polidramnia e macrocefalia no exame pré-natal. Após nascimento,
realizou-se investigação genética, exames físicos
e múltiplos exames de Ressonância Magnética (RM) que evidenciaram hipermobilidade
de múltiplas articulações, pequenas máculas
cutâneas avermelhadas, protuberância frontal,
aumento da espessura cutânea, atraso no desenvolvimento motor e da fala, macrocefalia,
hidrocefalia, assimetria dos hemisférios cerebrais, alterações na intensidade do sinal cerebral,
aumento do volume da fossa posterior, ectopia
das amígdalas e cisto do septo pelúcido. Assim,
a associação dos achados da RM com a macrocefalia, bem como os achados cutâneos, propiciou o diagnóstico da Síndrome MCAP. Devido
às compressões do terceiro ventrículo e do aqueduto cerebral, que ocasionaram agravamento
da hidrocefalia e da hipertensão craniana, foi
necessário a realização de três descompressões
cirúrgicas nos primeiros dois anos de vida. Após
o último procedimento cirúrgico, a criança apresentou estabilidade do quadro, com melhora do
bem estar geral e evolução motora e muscular,
possibilitando-a movimentar-se habitualmente.
Conclusão: Apesar de ser uma síndrome de múltiplas características definidas, a escassa prevalência da síndrome de MCAP acarreta na ausência de consenso dos métodos diagnósticos estabelecidos, fato que, em alguns casos, dificulta
sua identificação e sua abordagem terapêutica,
a qual deve ser a mais ampla e multidisciplinar
possível, de forma a determinar evoluções neurais e fonoaudiológicas, uma vez que um tratamento específico ainda inexiste.

Introdução: O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por interação social
prejudicada, comunicação verbal e não verbal
e comportamento repetitivo. Os sintomas gastrointestinais são de particular interesse nesta
população, devido à prevalência e correlação
com a gravidade dos traços comportamentais,
levando a alterações intestinais, como no revestimento da mucosa e em enzimas digestivas, que
levam a má absorção de proteínas grandes, como
o glúten e a caseína, que podem atravessar a parede do intestino, e então a BHE, onde, no SNC,
atuam como neuropeptídeos. A teoria do excesso de opioides, indica que uma dieta com glúten pode aumentar a concentração desse neuropeptídio no SNC, levando a alterações funcionais no individuo com TEA. Objetivo: Verificar
o impacto da utilização de dietas livres de glúten, nos aspectos cognitivos de indivíduos com
TEA. Método: Foram analisados ensaios clínicos
controlados, publicados originalmente em inglês, nos últimos 5 anos, realizados em humanos,
tendo como referência a base de dados MedLine.
Foi utilizado para a formulação da frase de pesquisa, os descritores “Autism Spectrum Disorder”; “Diet”; “Glúten”, e suas variações no MeSH.
Foram excluídos os estudos com intervenções
pouco claras e inadequadas. A escala PRISMA foi
utilizada no intuito de melhorar o relato desta
revisão. Resultados: Foram analisados um total
de 238 pacientes, dos quais, 105 sofreram uma
intervenção dietética, restritivas ao glúten, enquanto 133, foram submetidos a dietas diversificadas. Dos 105, após intervenção, 12 apresentaram melhora no aspecto antissocial, 15, no
aspecto de fala e 93 sofreram diminuição nos distúrbios comportamentais. Sendo que, os indivíduos com idade entre 7 a 9 anos possuíram melhor respost a a abordagem. Evidências indicam
que os peptídeos liberados na absorção do glúten, se ligam a receptores opioides, modulando
seus níveis cerebrais, alterando o funcionamento de sistemas serotoninérgicos, dopaminérgicos e GABAérgicos, que se utilizam de opioides
como reguladores, alterando funções neurológicas, levando a efeitos adversos nos campos da
atenção, maturação cerebral, interações sociais e
aprendizado. Conclusão: A dieta livre de glúten,
principalmente quando utilizada por crianças de
idade entre 7 a 9 anos, tem grande impacto na
melhora do desenvolvimento cognitivo em indivíduos com TEA.
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Introdução: O Transtorno de Déficit de Atenção
e Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio neurocomportamental comum da infância, caracterizado por comportamentos desatentos, impulsivos e hiperativos. Embora a fisiopatologia do
TDAH não seja totalmente caracterizada, sua ligação com a disfunção da função executiva (FE)
foi estabelecida pela hipótese pré-frontal. A FE
é caracterizada pelos componentes cognitivo e
comportamental, os quais regulam a assimilação
de novos conteúdos e o freio de comportamentos inadequados. Objetivo: Verificar por meio de
uma revisão sistemática, os efeitos do exercício físico (EF) na FE em crianças com TDAH. Método:
Foram analisados ensaios clínicos controlados
e randomizados publicados originalmente em
inglês, dos últimos 10 anos, em humanos, tendo
como referência a base de dados National Library of Medicine (MedLine). A busca foi efetuada mediante consulta ao MeSH e os descritores
utilizados foram: Attention Deficit Hyperactivity
Disorder; Exercise; Children. Foram incluídos estudos que avaliaram a FE. Foram excluídos estudos com intervenções mal descritas, resultados
inconclusivos e que abordavam apenas medidas
farmacológicas. A recomendação PRISMA foi
seguida no intuito de melhorar o relato da revisão sistemática. Resultados: Foram encontrados
inicialmente 132 artigos. Contudo, após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, apenas
4 estudos fizeram parte do escopo desta revisão.
Os estudos selecionados demonstraram melhora
das principais disfunções executivas do TDAH.
No estudo de Pan et al.,2016, com follow-up de
36 semanas realizado em 32 crianças entre 6 e
12 anos, demonstraram melhora na FE entre as
crianças que foram expostas ao EF (p<0,01) da
mesma forma que Chang et al.,2012, que verificaram em estudo similar, que o EF surtiu efeito
na melhora das principais disfunções executivas do TDAH (p<0,01). Memarmoghaddam et
al.,2016, com follow-up de 8 semanas realizado
em 40 crianças de 7 a 11 anos, das quais 19 sofreram intervenção, também verificaram melhora
na atenção seletiva e na flexibilidade cognitiva
(p<0,05). Ziereis et al., 2014, com follow-up de 7
semanas realizado em 40 crianças de 7 a 11 anos,
dentre as quais 27 receberam intervenção, indicaram melhoria nas tarefas que avaliam a função
verbal (p<0,001). Conclusão: A presente revisão
sugere que o EF melhora as funções cognitivas,
motoras e comportamentais, influencia o córtex
pré-frontal, demonstrando um aprimoramento
da FE em crianças com TDAH.
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OS EFEITOS DO TRATAMENTO COM OCITOCINA
INTRANASAL A CURTO PRAZO EM CRIANÇAS COM
SÍNDROME DE PRADER WILLI: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA

EFEITOS DA HOMOCISTINÚRIA NO SISTEMA
NERVOSO CENTRAL: RELATO DE CASO

EFEITOS TERAPÊUTICOS DA BUPROPIONA
NO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E
HIPERATIVIDADE: REVISÃO SISTEMÁTICA
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Introdução: A síndrome de Prader-Willi (SPW)
é uma doença genética multissistêmica manifestada por disfunção hipotalâmica, problemas
cognitivos e comportamentais. Portadores de
SPW têm um déficit de neurônios produtores
de oxitocina no núcleo paraventricular do hipotálamo, além de apresentar uma variação do
estado nutricional, tendo uma hipotonia grave do nascimento até os 9 meses (o que torna a
amamentação inviável), seguido por um período
de hiperfagia. A ocitocina, administrada por via
intranasal (OT-IN), desempenha um papel na
regulação de comportamentos alimentares, interações sociais e reatividade emocional, podendo
melhorar a qualidade de vida desses portadores.
Objetivo: Destacar, por meio de uma revisão
sistemática, os principais efeitos do manejo da
OT-IN a curto prazo (<30 dias) em crianças com
SPW. Método: Foram analisados estudos publicados na base de dados Medline, sendo utilizado na constru ção da frase de pesquisa o DECs
e o MeSH. Foram estabelecidos como critérios
de inclusão: ensaios clínicos controlados e randomizados (ECCR) publicados nos últimos 5
anos em inglês realizados em crianças (do nascimento aos 18 anos) e como critério de exclusão: intervenções pouco claras, mal descritas ou
inadequadas. A plataforma PRISMA foi utilizada
com intuito de melhorar o relato desta revisão.
Resultados: Foram encontrados 6 estudos, a partir dos quais 4 foram selecionados para o escopo
desta revisão, envolvendo um total de 97 participantes. Os ECCR analisados destacaram que o
manejo da OT-IN em crianças com idades entre 5
e 11 anos a curto prazo apresentou poucos eventos adversos (o mais frequente a irritação nasal).
Houve redução na ansiedade, no comportamento auto lesivo, repetitivo e estereotipado, na compulsividade, na letargia e na hiperfagia. Porém
esses efeitos benéficos não foram demonstrados
em crianças maiores de 11 anos. Em relação aos
lactentes, o manejo da OT-IN acarretou uma melhora no padrão de sucção e deglutição, no nível
geral de atividade, no engajamento social, na capacidade motora e no aumento da conectividade
da rede orbitofrontal superior direita (associada
a representações corticais do comportamento
motivacional e social). Demonstrou-se ainda,
que baixas doses são capazes de manifestar esses efeitos, podendo inclusive uma dose excessiva de IN-OT acarretar prejuízos ao paciente.
Conclusão: O IN-OT a curto prazo em uma baixa
dose apresentou-se seguro e benéfico para o tratamento da SPW de crianças com menos de 11
anos de idade
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Introdução: A hipermetioninemia é o acúmulo
tecidual de metionina causado por uma desordem genética mitocondrial autossômica recessiva rara, que gera um erro do metabolismo por
deficiência da enzima metionina adenosiltransferase. A metionina é metabolizada pelo fígado e
um dos resultados desse processo é a produção
da homocisteína, ação regulada por ácido fólico
e vitamina B12. A homocisteína em excesso é a
responsável pelas manifestações clínicas da doença, que são multissistêmicas, afetando especialmente os sistemas nervoso central, ocular e
locomotor. A doença não tem cura e o tratamento pode ser feito com piridoxina, que aumenta a
atividade residual da enzima que degrada metionina e homocisteína, reduzindo suas concentrações séricas; suplementação de ácido fólico,
vitamina B12 e restrição de metionina na dieta;
e terapias não medicamentosas de acordo com
as manifestações clínicas, como fisi oterapia.
Quanto mais cedo iniciado o tratamento, melhor
o prognóstico dos pacientes. Relato de Caso: Homem de 36 anos, com erro inato do metabolismo de metionina levando a hipermetioninemia,
diagnosticado há 21 anos pelo exame de cromatografia de aminoácidos (metionina 0,8 - VR: 0,24
a 0,55). Apresenta retardo no desenvolvimento
neuropsicomotor desde a infância. Realizou
acompanhamento com fonoaudiólogo devido
a dificuldade de fala e terapia psicomotora por
apresentar incoordenação motora para atividades finas, ambos os tratamentos apresentando
bons resultados. Apresentou atraso escolar, terminando a 8ª série aos 19 anos, mas não possui
limitações para atividades de vida diária. Nunca
fez uso de medicações específicas para o quadro.
Pais consanguíneos de 1° grau e irmão e primos
com histórico da mesma doença. Ao exame neurológico, disártrico e sem demais alterações. Mini-Exame do Estado Mental 27, Teste de Fluência
Verbal 8. Conclusão: O diagnóstico precoce é
determinante para definir o prognóstico, devido
à correlação entre dano neurológico e período
de exposição ao metabólito tóxico. Por ser uma
doença multissistêmica e de caráter lento e progressivo, é importante o acompanhamento desses pacientes para a identificação e prevenção de
possíveis complicações.
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Introdução: A Bupropiona é um fármaco antidepressivo inibidor da receptação de dopamina e noradrenalina, utilizado como segunda
linha de tratamento do transtorno de déficit
de atenção e hiperatividade (TDAH). Objetivo:
Analisar os efeitos terapêuticos da Bupropiona
no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Método: Foram analisados ensaios clínicos controlados e randomizados publicados
originalmente em inglês, dos últimos dez anos,
em humanos, tendo como referência a base de
dados National Library of Medicine (MedLine).
Ademais, foi realizada busca continuada para
melhor abrangência do tema. A pesquisa pelos
descritores e termos utilizados foi efetuada mediante consulta ao Medical Subject Headings
(MeSH), através do portal da U.S. National Library of Medicine (NLM) e os descritores utilizados foram: terapêutica, bupropiona e déficit
de atenção e hiperatividade. Foram incluídos
estudos que envolveram adultos, adolescentes
e crianças que apresentavam o TDAH. Foram
excluídos estudos que não estavam diretamente
relacionados ao tema. Inicialmente, foram encontrados 175 estudos e após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, apenas seis artigos
fizeram parte do escopo e análise final. A escala
PRISMA foi utilizada no intuito de melhorar o relato desta revisão. Resultados: Os estudos revelaram que há eficácia da Bupropiona no tratamento de TDAH quando comparada ao placebo. Em
relação aos fármacos psicoestimulantes, como o
metilfenidato, utilizados como primeira linha de
tratamento do transtorno em questão, mostra-se
equivalente. Somado a isso, o ensaio clínico mais
recente analisado nessa revisão demonstra que a
eficácia do fármaco ocorre a partir da terceira semana de uso. Após seis semanas de tratamento,
o medicamento apresenta significância (p<0,05)
e tendência linear em relação aos seus efeitos.
Conclusão: A bupropiona demonstra-se eficaz
no tratamento de TDAH, porém mais estudos
ainda são necessários para concretizar o conhecimento acerca do assunto.
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HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL COMO FATOR
PREDISPONENTE DO TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA: REVISÃO SISTEMÁTICA

SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA D COMO
ALTERNATIVA TERAPÊUTICA NO TRANSTORNO DO
ESPECTRO DO AUTISMO: REVISÃO SISTEMÁTICA

MICROBIOTA INTESTINAL E O TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA: EXISTE RELAÇÃO?
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Introdução: O transtorno do espectro autista
(TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento
muito prevalente, influenciado por fatores genéticos e de risco no início da vida, como hiperbilirrubinemia não conjugada neonatal (icterícia).
Objetivo: Caracterizar a relação predisponente
da icterícia neonatal no desenvolvimento do
TEA. Método: Foram analisadas evidências publicadas originalmente em inglês, nos últimos
dez anos, em humanos, tendo como referência
a base de dados MedLine. Ademais, foi realizada
busca continuada para melhor abrangência do
tema. A pesquisa pelos descritores e termos utilizados foi efetuada mediante consulta ao MeSH,
sendo utilizados os descritores hiperbilirrubinemia neonatal e transtorno do espectro autista.
Foram incluídos estudos que envolveram a associação de distúrbios do espectro autista com
quadros de icterícia neonatal, e excluídos estudos que não estavam diretamente relacionados
ao tema. Inicialmente, foram encontrados 15 estudos e, após aplicação dos critérios de inclusão
e exclusão, apenas 6 artigos fizeram parte do escopo e análise final. A escala PRISMA foi utilizada no intuito de melhorar o relato desta revisão.
Resultados: A hiperbilirrubinema não conjugada constitui um quadro recorrente no período
neonatal, sendo a bilirrubina produto do catabolismo de hemácias. A maioria da bilirrubina não
conjugada, por ser lipofílica, liga-se a proteínas
(albumina), impedindo que atravesse a barreira
hematoencefálica (BHE) e cause lesão cerebral.
No entanto, uma fração da bilirrubina não conjugada pode permanecer livre - não ligada à proteína - e atravessar a BHE, causando neurotoxicidade. Nesse sentido, o globo pálido, cerebelo,
hipocampo e núcleos subtalâmicos constituem
áreas cerebrais vulneráveis à toxicidade da bilirrubina não conjugada. Há evidências de redução
da substância cinzenta no putâmen, além de hipoplasia cerebelar em crianças autistas, criando
um grau de sobreposição que pode indicar mecanismos compartilhados. Ademais, constata-se sobreposição nas manifestações clínicas da
disfunção neurológica por hiperbilirrubinemia e
TEA, a exemplo do comprometimento social e de
comunicação, anormalidades comportamentais
e deficiência intelectual. Conclusão: Existe plausibilidade biológica na associação entre icterícia
neonatal e TEA, porém mais estudos prospectivos são necessários para esclarecer os níveis séricos específicos de bilirrubina em combinação a
outros fatores de risco neonatais que medeiam a
associação com o TEA.
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Introdução: O transtorno do espectro do autismo (TEA) é um distúrbio do desenvolvimento
neurológico geralmente relacionado com fatores genéticos e ambientais. Recentemente, foi
constatado que a Vitamina D (VD) tem um papel
importante na diferenciação, estrutura, função
e conectividade neuronal do cérebro em desenvolvimento. Objetivo: Avaliar a efetividade terapêutica da suplementação de VD em pacientes
pediátricos com TEA. Método: Foram analisados
ensaios clínicos controlados e randomizados publicados originalmente em inglês, dos últimos
dez anos, em humanos, tendo como referência
a base de dados National Library of Medicine
(MedLine). A pesquisa pelos descritores e termos
utilizados foi efetuada mediante consulta ao Medical Subject Headings (MeSH), através do portal
da U.S. National Library of Medicine (NLM) e os
descritores utilizados foram: terapêutica, transtorno do espectro do autismo e Vitamina D. Foram incluídos estudos que envolveram crianças
que apresentavam o TEA. Inicialmente, foram
encontrados 133 estudos e após aplicação dos
critérios de inclusão e exclusão, apenas cinco
artigos fizeram parte do escopo e análise final. A
escala PRISMA foi utilizada no intuito de melhorar o relato desta revisão. Resultados: A maioria
dos estudos relatam melhora dos sintomas do
TEA após a suplementação de VD comparado ao
grupo controle. Foi evidenciado que as crianças
apresentaram boa tolerância a suplementação e
que os sintomas melhoram significativamente
após 4 meses. Além disso, constatou-se que 12
meses após o uso de VD os sinais de irritabilidade e hiperatividade teve redução significativa
(P=0,047). Em contrapartida, a suplementação
de VD apresentou aumento sérico de VD significativo (p = 0,0016), todavia nenhum efeito no
endpoint primário foi evidenciado. Conclusão:
A maioria dos estudos relatam uma eficácia da
suplementação de VD em pacientes com TEA,
embora outr os demonstrem resultados inconsistentes. Portanto, a suplementação de VD em
pacientes com TEA é promissora e mais estudos
devem ser desenvolvidos.

Introdução: O transtorno do espectro autista
(TEA) é definido como um comportamento estereotipado, além de déficits na comunicação
e nas interações sociais, associado a disfunção
gastrointestinal. Esse último sintoma tem sido
alvo de pesquisas científicas com o intuito de
elucidar um potencial papel da microbiota intestinal na fisiopatologia do TEA. Atualmente, o
modelo explicativo para compreender a relação
de diversas doenças com alterações da microbiota refere-se a uma comunicação bidirecional por
via neuronal e metabólica, com contribuição do
sistema imune e hormonal, denominada “eixo
intestino-cérebro”. Objetivo: Verificar a relação
entre alteração de microbiota intestinal e manifestações do TEA em crianças. Método: Realizou-se pesquisa de literatura na base de dados
eletrônicos PubMed, usando as seguintes palavras-chave: “autismo e microbiota” (autism and
microbiota). A busca foi realizada conforme os
seguintes critérios de inclusão: (1) estudos sobre
alterações na microbiota intestinal em crianças
diagnosticadas com TEA (2) estudos comparativos entre microbiota intestinal de crianças com
e sem TEA (3) estudos sobre a relação entre a microbiota intestinal e sintomatologia apresentada
por crianças autistas. Os artigos publicados em
outro idioma que não o inglês, foram excluídos.
Resultados: Vários estudos têm demonstrado
que crianças com TEA apresentam alterações
na microbiota intestinal quando comparado a
crianças sem TEA. Especificamente, observou-se aumento de Ruminococcus, Clostridium e
diminuição de Bacteroides, Bifidobacterium, E.
coli, Clostridium, Enterococcos e Lactobacillus
em crianças com TEA. Observou-se também que
alta abundância de Candida albicans pode gerar
menor absorção de carboidratos e minerais, tendo como consequência um nível maior de toxinas no trato gastrointestinal, contribuindo para
comportamentos de TEA. Conclusão: Diante do
exposto, embora a literatura científica recente
estabeleça relações entre a microbiota intestinal e o TEA, estudos adicionais são necessários
para caracterizar de forma mais específica a microbiota de crianças com TEA e para elucidar os
mecanismos moleculares envolvidos na ação
de microrganismos no TEA. Esse conhecimento
poderá ser utilizado no futuro para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para
modulação da microbiota intestinal de crianças com TEA, a partir de intervenções dietéticas
como uso de probióticos, administração de antimicrobianos e transplante de microbiota.
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TRATAMENTO DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI:
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

AGENESIA DE VERMIS CEREBELAR: RELATO DE
CASO
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Introdução: A Síndrome de Prader-Willi (SPW)
é uma doença genética resultante da ausência
de expressão de genes paternos localizados no
cromossomo 15, locus q-11 e q-13. A doença se
caracteriza por anormalidades na composição
da massa corpórea e baixa estatura, havendo hipotonia muscular, hiperfagia, hipogonadismo,
obesidade severa, atraso psicomotor e problemas comportamentais. Isso se deve à uma disfunção hipotalâmica, que resulta em um déficit
na secreção do hormônio de crescimento (GH).
Sendo assim, a utilização desse hormônio tem
sido um meio eficaz de tratamento da SPW, uma
vez que melhora a qualidade de vida relacionada
à saúde (QVRS). Objetivo: Investigar, por meio de
uma revisão sistemática, a eficácia do hormônio
de crescimento recombinante humano no tratamento da Síndrome de Prader-Willis. Método:
Foram analisados ensaios clínicos controlados
e randomizados, publicados originalmente em
inglês, dos últimos 10 anos, em humanos, tendo
como referência a base de dados National Library
of Medicine (MedLine). A busca pelos descritores
utilizados foi efetuada mediante consulta ao Medical Subject Headings (MeSH) e os descritores
foram: Prader-Willi Syndrome, Growth Hormone e Therapy. Os estudos incluídos envolveram
crianças e adolescentes com idade entre 2,2 ±
17,2 portadores da SPW. Foram excluídos estudos
com métodos pouco claros ou mal descritos. Inicialmente 21 artigos foram encontrados e após
os critérios de inclusão e exclusão, apenas seis
foram utilizados para o escopo e análise final. A
escala PRISMA foi utilizada no intuito de melhorar o relato dessa revisão. Resultados: Os 6 estudos, envolvendo 401 participantes evidenciaram
que o hormônio do crescimento atua sobre o receptor GHR, que ao ser ativado, estimula a via de
JAK-STAT, iniciando um aumento da expressão
do fator de crescimento semelhante à insulina I
(IFG-I), proteína lipolítica produzida pelo s adipócitos. Nos indivíduos com SPW, a deficiência
da secreção de GH causa um declínio desse ciclo,
com consequente redução de IGF-I, o que resulta em queda do efeito lipolítico e culmina com
as manifestações da doença. O tratamento com
GHrh tem se mostrado eficaz quando iniciado
em idade precoce, pois proporciona aumento da
massa magra e redução da massa gorda, melhorando o perfil lipídico dos doentes. Conclusão:
A utilização do GHrh no tratamento da síndrome de Prader-Willi é eficiente, posto que além
de normalizar a altura e melhorar a composição
corporal, tem efeitos benéficos na QVRS.

Introdução: A agenesia de vermis cerebelar é
decorrente de uma má formação congênita da
fossa posterior. A clínica é altamente variável,
desde casos assintomáticos até atraso do desenvolvimento neuropsicomotor com incoordenação dos movimentos. Pode-se suspeitar do diagnóstico pelo USG pré-natal e a anormalidade é
vista ainda em USG transfontanela e confirmada
através de RNM do encéfalo. O achado da agenesia de vermis pode estar presente em algumas
patologias, como Síndrome de Dandy-Walker e
Síndrome de Joubert. Relato de caso: Lactente,
masculino, 7 meses, nascido de parto cesáreo
pré-termo com 33 semanas. Evoluiu após o nascimento com sepse neonatal precoce e tardia,
necessitando de 51 dias de internação hospitalar.
USG transfontanela evidenciou ventriculomegalia discreta à direita, ventrículo lateral esquerdo
no limite da normalidade, terceiro ventrículo
aumentado, agenesia de vermis cerebelar e pequeno cisto subependimário à esquerda. Refere
4 episódios de abalos tônico clônicos generalizados, com duração em torno de 3 minutos no último mês. A avaliação multidisciplinar mostrou
crescimento adequado e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, ambos com relação a
idade corrigida. Apresenta-se com extensão involuntária de tronco e membros superiores, assimetria de movimento com melhor movimentação de membros inferiores comparada aos superiores. Na curva de Alberta Infant Motor Scale
ele se encontra entre o percentil 10 e 25%. Foram
solicitados EEG e RNM do encéfalo, e o paciente
está sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar desde o nascimento. Conclusão: Os
casos de agenesia de vermis inicialmente assintomáticos podem ser explicados por uma compensação cortical. O comprometimento cerebelar pode se apresentar mais tardiamente com
déficit em funções cognitivas mais complexas,
como fala, linguagem, afetividade e função espacial. A fisiopatologia de sta condição não foi totalmente elucidada, porém sabe-se que medicamentos teratogênicos, uso de drogas e álcool na
gestação, assim como infecção por agentes infecciosos como o CMV podem ser fatores predisponentes. Portanto, é necessário a investigação
e o diagnóstico precoce de um possível quadro
sindrômico que pode cursar com comorbidades
importantes para constante acompanhamento
multidisciplinar.
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Introdução: O Transtorno do Déficit de Atenção
e Hiperatividade (TDAH) é considerado uma importante doença neuropsiquiátrica da infância
em virtude do prejuízo psicológico, social e acadêmico. As comorbidades são muito estudadas e
consideradas frequentes nos adultos, contudo,
elas podem começar na infância e persistir na
vida adulta. Objetivo: Este trabalho pretendeu
verificar as comorbidades mais frequentemente
associadas com o TDAH em crianças e adolescentes. Método: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Foram incluídas para
avaliação dados de 102 crianças e adolescentes
com diagnóstico de TDAH, idade entre 6 e 20
anos, acompanhadas em um serviço universitário de referência. As informações foram coletadas
do prontuário médico (como idade, sexo, presença de comorbidade), calculada a prevalência
das comorbilidades e realizadas associações entre as variáveis. Resultados: A comorbidade mais
frequente foi a rinite, presente em 18,62% dos
casos, seguida da asma em 10,78% dos pacientes
e do Transtorno Desafiador Opositor (TOD) em
9,8%. A média da idade dos participantes com
comorbidade foi de 12,39 anos. O sexo masculino foi fator de risco para presença de comorbidades na proporção de 6:1, também encontrado
em outros estudos. Conclusão: Este estudo reforça dados encontrados em outros estudos que
evidenciam relação entre TDAH, doenças alérgicas e TOD. No futuro, estudos genéticos poderão
esclarecer melhor essa associação. Intervenções
que incorporam estratégias focadas no manejo
de doenças alérgicas e cuidados colaborativos
para crianças com TDAH devem ser exploradas
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Introdução: O transtorno do espectro autista
(TEA) é uma disfunção do neurodesenvolvimento caracterizado por habilidades sociais e
de comunicação prejudicadas, além de comportamentos estereotipados e padrões restritos de
interesse. Outros sintomas observados são alterações do aparelho gastrointestinal, possíveis
crises convulsivas e autoagressão. Sua causa ainda é incerta, mas parece envolver uma interação
complicada de fatores genéticos e ambientais. A
partir das manifestações gastrointestinais surgiram estudos sobre a relação eixo cérebro-intestino com relação à doença. Objetivo: Esclarecer
como alterações na microbiota intestinal podem
levar a manifestações do transtorno do espectro autista. Método: Foi realizada busca na base
indexadora MedLine com as palavras chave:
“Autism Spectrum Disorders” e “Intestinal Microbiota”, além de suas variações, de acordo com
o MeSH. Foram utilizados os filtros “5 years” e
“humans”, encontrando-se sete artigos. Do total,
seis foram utilizados de acordo com critérios de
inclusão e exclusão acerca da temática proposta.
Resultados: A relação entre intestino e o cérebro
é cientificamente descrita como o eixo cérebro-intestino. A relação entre o TEA e o eixo cérebro-intestino surgiu a partir das repercussões
intestinais que os pacientes com TEA possuem,
surgindo a possibilidade de que era possível diminuir os sintomas cognitivos e comportamentais com a restrição alimentar; logo, foi feita uma
restrição alimentar ao glúten e a caseína, e obteve-se um grau considerável de melhora nos aspectos acometidos pelo transtorno. A microbiota
intestinal mantém a integridade dos epitélios intestinais, protege a barreira intestinal e previne o
LPS bacteriano na corrente sanguínea, que induz
comprometimento comportamental e danifica a
barreira hematoencefálica. Além disso, a microbiota intestinal pode regular as atividades do sistema nervoso central por meio de vias neurais,
imunes e endócrinas. Conclusão: Por muito tempo o TEA foi considerado apenas uma patologia
neurológica, porém com os recentes estudos
é possível apontar fatores ambientais como os
principais contribuintes para o início do distúrbio comportamental. O estilo de vida atual pode
levar a essas agressões que refletem diretamente
em todo o organismo das crianças no TEA, sendo o trato gastrointestinal o grande acometido.
Assim, a disbiose da microbiota intestinal pode
se correlacionar com anormalidades comportamentais no TEA.
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Introdução: A coexistência de hemorragia subaracnoide (HSA) e Síndrome de Guillain-Barré
(SGB) é raramente relatada na literatura e pode
ser dividida em duas formas de manifestação:
SGB secundária ou, menos comumente, concomitante à HSA. A fisiopatologia de cada um
destes subtipos é distinta, o que faz importante
sua adequada identificação para correto manejo.
Relato do caso: Mulher, negra, 81 anos, hipertensa, diabética, com hemiparesia à direita há
10 anos decorrente de acidente vascular cerebral
isquêmico prévio. Iniciou quadro súbito de cefaleia holocraniana e nucalgia intensa, associadas
a paraparesia crural assimétrica, mais evidente
em membro inferior esquerdo. À avaliação clínica inicial, notava-se a presença de sinais meníngeos (rigidez de nuca, Kernig e Brudzinski).
Evoluiu, após 02 dias, com tetraplegia flácida
hiporreflexa, alodínia generalizada, afonia e
disfagia. Realizou tomografia computador izada
de crânio, sem alterações agudas ou subagudas.
No mesmo dia, foi submetida a punção lombar,
cuja análise evidenciava líquor de aspecto hemorrágico, com 13700 hemácias, 31 leucócitos
(90% neutrófilos e 10% linfócitos), proteínas de
129, bacterioscopia e cultura negativas, feito o
diagnóstico de HSA Fisher I. Após 14 dias, nova
punção mostrava líquor de aspecto xantocrômico, com importante dissociação albumino-citológica (proteínas de 469, 4 leucócitos, 10 hemácias, 97% linfócitos, glicorraquia de 47 e glicose
sérica de 85, VDRL, tinta da china e bacterioscopia negativos). Diante do achado, foi realizada
eletroneuromiografia dos quatros membros no
mesmo dia, cujos resultados sugeriam polirradiculoneuropatia desmielinizante aguda, concomitante à HSA. A paciente recebeu tratamento
com Imunoglobulina humana (IVIg) 0,4g/kg por
cinco dias, apresentando reversão parcial dos
sintomas motores, mantendo quadro de tetraparesia flácida. O estudo angiográfico feit o posteriormente não evidenciou alterações, corroborando o diagnóstico de HSA não-aneurismática.
Conclusão: Os mecanismos patogênicos que envolvem a associação entre HSA e SGB incluem a
lesão de vasos piais em decorrência de alterações
autonômicas e a resposta humoral induzida pela
infiltração do sangue no sistema nervoso central.
O uso da IVIg é considerado seguro nestes casos,
visto que seus efeitos adversos de hemorragia ou
vasoespasmo são incomuns.
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Introdução: A polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória crônica (CIDP) é a neuropatia inflamatória mais comum em pacientes
com diabetes mellitus (DM), tipo 1 ou tipo 2.
No entanto, a alta prevalência de polineuropatia nos diabéticos pode retardar o diagnóstico e tratamento do CIDP nestes pacientes.
Relato dos casos: 1. Homem, 23 anos, branco,
diabético tipo 1, pouco aderente ao tratamento.
Há 1 ano, iniciou quadro de parestesia distal e simétrica em membros inferiores, associada a dor
e paresia distal em membro inferior esquerdo.
Recebeu tratamento para neuropatia diabética,
com pregabalina 150mg/dia e duloxetina 30mg/
dia, sem melhora dos sintomas, que evoluíram
para paresia ascendente em membro inferior esquerdo e hiporreflexia bilateral de aquileu. Realizou IRM de neuroeixo, sem alterações. A ENMG
mostrou padrão sugestivo de CIDP. A análise do
líquor evidenciava dissociação albumino-citológica (proteinor raquia de 95mg/dl e citometria
de 3cels/mm³). À ocasião, apresentava HbA1c
de 11.3%. Após controle glicêmico, na impossibilidade de realização de IVIg, foi submetido a
pulsoterapia com metilprednisolona 1g/dia por
3 dias, com boa resposta clínica. Caso 2. Mulher,
66 anos, branca, hipertensa e diabética tipo 2 insulino-dependente, pouco aderente. Há 6 meses,
iniciou quadro de parestesia distal bilateral, mais
evidente em membros inferiores, de forma simétrica. Após 2 meses, evoluiu progressivamente
com paraparesia crural arreflexa simétrica, de
predomínio proximal. Realizou IRM de neuroeixo, dentro dos padrões de normalidade. O resultado da ENMG foi sugestivo de CIDP. A análise do
líquor evidenciava dissociação albumino-citológica (proteinorraquia de 200mg/dl e citometria
de 4cels/mm³). Apresentava importante descontrole glicêmico, com HbA1c de 15,4%. Após ajuste
insulínico, diante da impossibilidade de realização de IVIg, realizou pulsoterapia com metilpred
nisolona 1g/dia por 3 dias, com discreta melhora
do quadro motor. Conclusão: A crescente prevalência de DM cria a necessidade de aprimoramento na identificação de neuropatias tratáveis,
como o CIDP. A frequência desta associação e seu
mecanismo ainda são controversos e é incerto se
o DM pode ser considerado um fator de risco. O
tratamento de primeira linha abrange o uso de
IVIg ou corticosteroides. No entanto, a IVIg é preferível devido a melhor resposta terapêutica com
menor potencial de gerar efeitos adversos, como
descontrole glicêmico.
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Introdução: A paralisia facial periférica é a neuropatia craniana mais comum e pode deixar
sequelas estéticas, funcionais e sociais importantes. É desencadeada por lesões do VII nervo
craniano, sendo mais comum a paralisia de Bell
(PB), com incidência de 20-30 casos por/100 mil
habitantes. É descrito como um dos fatores de
risco para a PB, a cirurgia de face-lifting/ritidoplastia. Pode ser dividida em lesão completa ou
parcial e os sintomas dependem da causa, tempo e nível da lesão, com disfunção da expressão
facial. Por conseguinte, o tratamento visa na
recuperação da simetria estática e dinâmica da
face, baseada na etiologia e tempo de duração
da doença. Dessa forma, torna-se fundamental
o reconhecimento da disfunção e as possíveis
técnicas para reconstrução. Objetivo: Expor as
evidências científicas acerca da cirurgia de face-lifting/ritidoplastia como causa da Paralisia
de Bell e principais abordagens para tratamento. Método: Busca realizada entre 01 a 05 de Setembro na base indexadora Medline com a frase
de pesquisa (“Bell Palsy” OR “Bell’s Palsy” OR
“Facial Paralysis”) AND (Rhytidoplasty). Foram
utilizados os filtros review e humans; incluídos
os estudos que abordavam o assunto e excluídos
aqueles que não eram diretamente relacionados.
Resultado: Para evitar uma lesão de nervo facial
em caso de ritidoplastia deve-se realizar um exame clínico pré-operatório pormenorizado, ter
profundo conhecimento da estratigrafia do rosto
e anatomia do nervo facial, evitar soluções anestésicas intraoperatórias e evitar colocar suturas
profundas no SMAS. Oito meses após a lesão do
nervo ocorre atrofia dos músculos da mímica
facial, cuja manifestação clínica envolve assimetria bucal, colapso nasal inspiratório, incompetência oral, assimetria do lábio inferior, lagoftalmo entre outras. Nas paralisias de curta duração
(evolução inferior a 18 meses), a musculatura
facial é considerada viável e os esforços são direcionados a reinervá-la, com reparo primário,
enxerto ou transferência de nervo. Quando a
disfunção excede 18 meses, a musculatura facial
se torna inviável e deve-se realizar procedimentos estéticos ou dinâmicos pela transposição ou
transferência muscular. Conclusão: Existem várias técnicas cirúrgicas para a reabilitação da paralisia facial e a estratégia de tratamento deve ser
individualizada. A necessidade de avaliação precoce de qualquer paciente com paralisia facial
não pode ser subestimada e quanto mais rápida
a intervenção, melhor o prognóstico do paciente.

Introdução: A Síndrome de Guillain Barre (SGB)
é uma polineuropatia envolvendo principalmente nervos motores, mas também sensoriais
e autonômicos. Caracteriza-se por fraqueza bilateral e relativamente simétrica, rapidamente
progressiva, podendo afetar membros inferiores
e superiores, além de músculos respiratórios
e nervos cranianos. A SGB geralmente segue a
infecção por vários agentes bacterianos e virais,
como o Campylobacter jejuni, principal causador de diarreia em todas as faixas etárias. As
principais medidas terapêuticas na SGB incluem
plasmaferese (PE) e administração de imunoglobulina intravenosa (IGIV). A PE atua pela remoção de autoanticorpos circulantes, enquanto a
IGIV funciona através do bloqueio da produção
de anticorpos in vivo e in vitro. Objetivo: Comparar a eficiência e a segurança da PE e da IGIV
no tratamento da SGB. Métodos: Durante o mês
de agosto de 2019, foram analisados estudos
publicados na base de dados MedLine, sendo
utilizado na construção da frase de pesquisa o
DECs e o MeSH. Foram estabelecidos como critérios de inclusão: ensaios clínicos controlados e
randomizados (ECCR), em inglês e como critério
de exclusão: intervenções pouco claras, mal descritas ou inadequadas. A plataforma PRISMA foi
utilizada com intuito de melhorar o relato desta
revisão. Resultados: Foram encontrados 27 estudos e, após a leitura, 3 foram selecionados para
o escopo desta revisão, envolvendo um total de
252 participantes. Os ECCR analisados evidenciaram que o primeiro tratamento comprovado
para SGB que melhora a morbidade e a evolução
da doença é a PE. No entanto, não está prontamente disponível, sendo que contraindicações e
complicações ocorrem frequentemente. A contraindicação mais comum para PE foi sepse não
controlada. Além disso, foi demonstrado recentemente que a IGIV é possivelmente eficaz, uma
vez que este pode ser administrado facilmente,
rapidamente e em qualquer lugar. Por outro lado,
o PE é um procedimento de risco para os pacientes que apresentam instabilidade cardiovascular;
sendo que o tratamento pode ser descontinuado durante o curso devido a efeitos colaterais.
Conclusão: Ambos os tratamentos são eficientes na SGB, no entanto, o IGIV possui menos
contraindicações.
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Introdução: Neuropatia diabética (ND) é uma
complicação crônica prevalente em portadores
de diabetes mellitus (DM). Consiste na disfunção
de nervos periféricos, somáticos ou autonômicos
em portadores de DM. Na presença de ao menos
duas anormalidades nervosas e após a exclusão
de outras causas, o diagnóstico clínico é feito. As
NDs são fatores de risco para ulcerações e para
amputações. O paciente com tal condição pode
apresentar queixas como parestesia e hiperestesia nos locais afetados. Na anamnese, escores como o ECN (Escore de Comprometimento
Neuropático) e o TSS (Escore Total de Sintomas)
podem ser utilizados para avaliação de sinais e
sintomas neurológicos. O TSS avalia os principais sintomas como queimação, dor, parestesia
e dormência, enquanto a ECN avalia achados do
exame físico como reflexo aquileu e as sensibilidades dolorosa, térmica e vibratória. No exame físico, o mais utilizado na avaliação de ND
é o teste do monofilamento. Objetivo: Avaliar a
prevalência dos sinais e sintomas neuropáticos
nos pacientes do ambulatório especializado em
pé diabético, com base nas escalas ECN e TSS.
Método: Trata-se de um trabalho original, de
natureza quantitativa, descritiva, observacional
e de delineamento retrospectivo. Foi feita a análise retrospectiva dos prontuários de pacientes
que consultaram no ambulatório de pé diabético
entre 2018 e 2019. Coletou-se dados relacionados
aos sintomas neuropáticos categorizados a partir
dos questionários TSS e ECN em pacientes que
tiveram exclusão de outras causas de neuropatia.
Após o fim da coleta de informações, fez-se a devida análise estatística, de modo a fornecer um
perfil epidemiológico dos pacientes. Resultados:
A média dos pontos dos 41 resultados de aplicação do TSS foi de 4,02, lembrando que valores
maiores ou iguais a dois indicam neuropatia;
dentre os sintomas neuropáticos questionados,
17 apresentaram queimação, 22 apresentaram
dor, 12 apresentaram dormência e 18 parestesia. Quanto à aplicação da ECN a média dos
pontos dos 35 questionários aplicados foi 2,88
dos quais 8 apresentaram alguma alteração no
reflexo aquileu, 15 alterações na sensibilidade
vibratória, 13 na sensibilidade dolorosa e 15 na
sensibilidade térmica. Conclusão: Dos pacientes
com critérios para neuropatia diabética, o sintoma mais frequente foi dor, seguido por parestesia. No que diz respeito à aplicação do ECN, as
principais alterações encontradas foram relacionadas à sensibilidade vibratória e à sensibilidade
térmica.
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POLINEUROMIOPATIA DO PACIENTE CRÍTICO
EM GESTANTES SÉPTICAS: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA

RELAÇÃO ENTRE SÍNDROME DE MILER-FISHER E
INFECÇÃO POR CAMPYLOBACTER JEJUNI

POLINEUROPATIA INFLAMATÓRIA
DESMIELINIZANTE CRÔNICA NA INFÂNCIA:
RELATO DE CASO
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Introdução: A Polineuromiopatia do Paciente
Crítico (PPC) é uma complicação comum da doença crítica, sendo a sepse um dos gatilhos. Durante doenças críticas, distúrbios da microcirculação levam a edema endoneural, com hipóxia e
déficits energéticos que deterioram a função neuronal sensitiva e motora. Visto que sepse é uma
das principais causas de morbimortalidade materna, há relatos de gestantes com sepse que evoluíram para PPC. Objetivo: Investigar, por meio
de uma revisão sistemática, a relação de sepse
com polineuropatia em gestantes. Métodos: Foram analisados estudos sobre PPC relacionado a
sepse e a gestantes, publicados nas bases indexadoras MedLine/PubMed e SciELO no período
de 1999 a 2019. A busca incluiu combinações de
palavras-chave (critical illness polyneuropathy,
pregnancy, sepsis), seus respectivos sinônimos
de acordo com o MeSH e os booleanos “AND” e
“OR”. Como critérios de inclusão foram selecionados estudos de pacientes com PPC associada a
sepse e PPC em gestantes. Estudos que associam
PPC a outras causas foram considerados critérios
de exclusão. Resultados: Após a adequação dos
critérios de inclusão e exclusão, foram encontrados dois relatos de caso de gestantes que, após a
abertura de um quadro séptico, desenvolveram
PPC. No primeiro relato, gestante, 35 anos, 35
semanas de gestação, deu entrada ao serviço de
saúde torporosa, desidratada, hipotensa e com
feto morto, necessitando de tratamento intensivo. Após 16 dias, apresentava tetraparesia, arreflexia profunda universal, atrofia das coxas e
hipoestesia táctil dolorosa distal nos membros
inferiores. No segundo relato, gestante, 29 anos,
25 semanas de gestação, foi admitida e encaminhada para UTI com o diagnóstico de sepse de
foco urinário. A paciente evoluiu com déficit
neurológico motor com redução importante de
força muscular, principalmente em membros inferiores. Em ambos os casos as pacientes ficaram
em UTI, com uso de ventilação mecânica. Fatores que, segundo as evidências, estão fortemente
ligados aos casos de PPC. Essas pacientes foram
submetidas a uma eletroneuromiografia com o
resultado compatível com PPC. Conclusão: Não
foi possível concluir que a gestação associada a
sepse é um fator de risco direto para a evolução
de PPC. Entretanto, é importante ressaltar que as
doenças infecciosas de origem obstétrica e não
obstétrica não podem ser negligenciadas, já que
são potencialmente causadoras de sepse e os estudos mostram essa forte relação da sepse com o
desenvolvimento de PPC.
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Introdução: A Síndrome de Miller-Fisher (SMF)
é uma variante benigna da Síndrome de Guillain
Barré (SGB) e associada ao anticorpo anti-GQ1b.
Está intimamente relacionada à tríade de manifestação aguda: ataxia da marcha, arreflexia e
oftalmoplegia. Além disso, pode estar associada à doença autoimune, infecção ou neoplasia.
Quando relacionada à infecção, destaca-se a precedência de gastroenterite pela bactéria gram-negativa, Campylobacter jejuni. A SMF é rara,
de incidência anual de 0,09 por 100 000 habitantes, afetando mais homens do que mulheres, em
uma proporção de 2:1. Objetivos: Avaliar a relação da SMF com a gastroenterite por C. jejuni.
Métodos: Foram analisadas revisões de literatura
publicadas originalmente em inglês, em humanos, tendo como referência a base de dados National Library of Medicine (MedLine). A busca foi
efetuada mediante consulta ao MeSH. Os descritores utilizados foram: Neuropatia; Campylobacter jejuni; Síndrome de Miller Fisher. Resultados:
Foram selecionados três estudos a partir dos critérios inclusivos e exclusivos. As evidências científicas sugerem que a etiopatogenia baseia-se em
um fenômeno de mimetismo molecular em relação aos gangliosídeos GQ1b, GD3 e GT1a, presentes na mielina de nervos periféricos. Em mais
de 90% dos pacientes com MFS detectam-se anticorpos anti-GQ1B, sendo que a proporção de
IgG são maiores no início do quadro. Em alguns
casos, há antecedência de infecção por C. jejuni
(18%), com o desenvolvimento do quadro clínico
de 10 a 14 dias após a infecção. O estado da arte
das revisões de literatura sugere que o C. jejuni
apresenta lipo-oligossacarídeos do tipo GM1 e
tipo GD1a, os quais podem induzir a produção
de autoanticorpos para o GM1, para o GD1a ou
para o complexo GM1/GD1a, aumentando o risco de desenvolvimento da SMF. As cepas com cst-II (Thr51) apresentam anticorpos anti-GM1 ou
IgG anti-GD1a, resultando em astenia nos membros. Por outro lado, as cepas com cst-II (Asn51),
apresentam anticorpos IgG anti-GQ1b, cursando com oftalmoplegia e ataxia. É importante
ressaltar que o polimorfismo no Thr/Asn51 é o
que determina a síndrome (SMF ou SGB) após
enterite por C. jejuni. Os sintomas iniciais são a
diplopia em 63% dos casos, ataxia em 33% e disestesias das extremidades em 17%. Conclusão:
As evidências científicas sugerem que o C. jejuni, a partir de uma reação imunológica cruzada,
é um potencial gatilho para o desenvolvimento
de SMF.
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Introdução: A Polineuropatia Inflamatória Desmielinizante Crônica (PIDC) é uma neuropatia
periférica progressiva adquirida, imuno-mediada e predominantemente motora. Nela, há uma
resposta imune contra a mielina, causando alteração na transmissão de impulsos. As principais
manifestações são fraqueza proximal e distal,
parestesia e ataxia sensitiva. A prevalência é de
17/100.000 em adultos e 1/200.000 em crianças,
denotando a importância do seguinte relato.
Relato de caso: Sexo feminino, 10 anos, admitida
no Hospital Universitário da UFJF em 19/02/19
com incapacidade de deambulação. Sintomas
iniciaram 2 meses antes, com dor, paresia e parestesia em região poplítea e coxa anterior esquerda que evoluiu em 15 dias para dor em todo
o corpo. Houve perda total de 8 kg. Relatou vacina
para HPV 3 meses antes do início dos sintomas.
Ao exame neurológico: perda de força em MMII
distalmente, perda de sensibilidade tátil, vibratória e térmica em MMII, dor à palpação muscular e hiporreflexia em reflexo patelar e aquileu
à esquerda. Apresentava-se hipoativa, com mutismo seletivo e sem interação. Suspeitou-se de
Síndrome de Guillain-Barré relacionada à vacina
do HPV. Foram solicitados hemograma (sem alteração), FAN (reagente), punção lombar (dissociação proteíno citológica), anti-HIV (não reagente), CMV (IgG+, IgM-) e ENMG, com padrão
compatível com PIDC, fechando esse diagnóstico. Iniciou-se pulsoterapia com Imunoglobulina
por cinco dias, havendo no terceiro dia o retorno
de sensibilidade tátil em MMII e, no quinto, da
capacidade de deambulação com apoio e redução significativa de dor em MMII. Alta hospitalar com retorno agendado para 01/04/2019 para
segundo ciclo. Ao retorno, paciente deambulava
sem apoio, mas sem agilidade e com força grau
III proximal e distal em MMII, ocasionando marcha escarvante. Sensibilidade preservada. Optou-se por pulsoterapia com metilpredinisolona,
durante 6 sessões a cada 6 semanas, com duração de cinco dias cada. A paciente evoluiu sem
intercorrências. Atualmente está no quinto ciclo
de pulsoterapia, com força grau V e remissão total do quadro. Conclusão: A PIDC, apesar de rara
na infância, deve ser reconhecida e diferenciada
de demais patologias a fim de reduzir o impacto na vida do paciente, visto que o tratamento
correto e precoce é significativo no prognóstico.
Assim, são de grande importância relatos que exponham, desde o diagnóstico até o seguimento
de um paciente com PIDC diante do pequeno
número de relatos e estudos sobre o tema.
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Introdução: O sono é um dos processos fisiológicos mais relevantes para a manutenção da
homeostase. Nesse contexto, é de suma importância analisar sua função em cada fase da vida
humana, associando sua privação ao aparecimento de diversas doenças. Objetivo: Articular
e averiguar dados constantes da literatura internacional, trazendo para o contexto científico brasileiro uma análise parametrizada acerca
do impacto do déficit de sono sobre a saúde.
Métodos: Foi realizada revisão sistemática da
literatura através de consultas aos descritores
“sono na gestante, sono na infância, sono na
adolescência, sono no adulto, sono no idoso,
privação do sono, neurofisiologia do sono, sono
e doenças” e seus correspondentes em inglês e
espanhol. Os critérios de inclusão foram bibliografias compatíveis com os descritores enumerados acima; cronologia a partir do ano 2000;
textos do tipo tese, artigos originais, de revisão
sistemática, instruções normativas e portarias de
órgãos científicos oficiais; obtidos nas plataformas indexadoras e bases de dados científicos da
área médica, como Latindex, Medline, Embase,
Lilacs, Science Citation Index e SciELO. Já os critérios de exclusão foram fatores estatisticamente
raros interferentes na fisiologia do sono e suas
consequências positivas, considerando-se, portanto, apenas decorrências da privação. Ao todo,
foram consultados 308 manuscritos, sendo que
20 deles preencheram os parâmetros estabelecidos. Resultados: Grávidas que dormem menos
de 8 horas por dia podem potencializar o risco de
desenvolvimento da diabetes mellitus, ansiedade e depressão, bem como a incidência de partos
prematuros. Ademais, decréscimos no tempo de
sono em crianças tendem a acarretar telômeros
mais curtos, que podem ser elemento preditivo
de mortalidade e morbidade na idade adulta.
Já na adolescência, o sono insuficiente influencia os padrões alimentares e de atividade física,
repercutindo na sua saúde e no seu desenvolvimento. No adulto, a falta de sono suficiente pode
acarretar doenças cardiovasculares, obesidade,
diminuição da fertilidade e alterações genéticas.
Já o sono perturbado no idoso pode levar a quedas noturnas, uso excessivo de medicamentos,
hipertensão e artrite crônica. Conclusão: A privação do sono está comprovadamente associada
ao desenvolvimento sistêmico de diversas doenças em todas as fases da vida. Ainda assim, são
necessárias atualizações na literatura brasileira
acerca da relevância do sono para a manutenção
homeostática.
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O EFEITO DO MODAFINIL NA SONOLÊNCIA
DIURNA EXCESSIVA EM PACIENTES PORTADORES
DE DOENÇA DE PARKINSON: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA.

OPÇÕES TERAPÊUTICAS PARA O DISTÚRBIO
DO SONO EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA: REVISÃO SISTEMÁTICA
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Introdução: A doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente entre os idosos, em que dentre as manifestações, destaca-se a sonolência diurna excessiva
(SDE). O Modafinil (MDF), fármaco eficaz na
terapia da narcolepsia, tem sido sugerido para o
tratamento de SDE em pacientes com DP, devido
atuar na redução da SDE. Objetivo: Investigar a
eficácia do MDF no tratamento de SDE em pacientes com DP. Método: Durante o mês de agosto de 2019, foram analisados ensaios clínicos
controlados e randomizados (ECCR), publicados
originalmente em inglês, realizados em humanos e tendo como referência a base de dados
MedLine e SciELO. A busca pelos descritores e
termos utilizados foi mediante consulta ao DECs
e ao MeSH e os descritores utilizados foram:
modafinil; sonolência; diurna; excessiva; Parkinson. Foram excluídos estudos com intervenções
pouco claras e inadequadas. A escala PRISMA foi
utilizada n o intuito de melhorar o relato desta
revisão. Resultados: Foram encontrados 10 estudos, dentre os quais 5 foram selecionados para o
escopo desta revisão. Os estudos incluídos envolveram 58 pacientes de ambos os sexos com DP
com SDE que passaram pela Escala de Sonolência de Epworth (ESE), a qual avalia a probabilidade de os pacientes adormecerem ou cochilarem
em oito configurações sedentárias diárias, tendo
uma pontuação mínima de 10 pontos na ESE. A
ESE aplicada aos pacientes após a administração
de MDF demonstrou melhora significativa dos
mesmos (p <0,05). Assim, sugere-se que o manejo do MDF pode beneficiar os pacientes com
DP com SDE, tornando-os menos susceptíveis à
manifestação da mesma. Ademais, o MDF melhorou a sonolência induzida pelo pramipexol,
fármaco utilizado no tratamento de DP, que dentre seus efeitos adversos, acarreta a SDE. Dessa
forma, a associação entre esses medicamentos
pode permitir um aumento adicional na terapia
dopaminérgica em pacientes que anteriormente
eram incapazes de tolerar o tratamento com pramipexol devido a este evento adverso. Os efeitos
colaterais pelo MDF foram mínimos, como: dor
de cabeça. Não houve evidência de qualquer deterioração nas atividades de vida diária, funcionamento motor dos pacientes, e nenhuma alteração no sono. Sinais vitais, eletrocardiogramas e
exames laboratoriais permaneceram inalterados.
Conclusão: Desse modo, o MDF melhora a SDE
em pacientes com DP, seja em um nível subjetivo
ou comportamental, em especial indivíduo em
uso diário de agonista dopaminérgico.

Introdução: Estima-se que 44 a 83% das crianças
com transtornos do espectro do autismo (TEA)
apresentam algum distúrbio do sono. Os problemas de sono mais identificados são as dissonias
(início tardio do sono ou dificuldade de mantê-lo), diminuição do tempo total de sono e dificuldades com associações de sono. Tais distúrbios
têm impacto negativo na regulação do temperamento e plasticidade cerebral, bem como
nas funções cognitivas: consolidação da memória, aquisição de aprendizado, atenção, funcionamento executivo, maturação do cérebro.
Objetivo: Analisar as opções terapêuticas para
o distúrbio de sono em crianças e adolescentes
com TEA. Método: Foram analisados ensaios
clínicos controlados e randomizados publicados
originalmente em inglês, nos últimos dez anos,
em humanos, tendo como referência a base de
dados MedLine. A busca fundamentou-se na
consulta ao MeSH, utilizando os descritores: distúrbio do sono, crianças e transtorno do espectro
autista. Foram incluídos estudos que envolveram
crianças e adolescentes diagnosticados com TEA
e excluídos estudos que não estavam diretamente relacionados ao tema. Inicialmente, foram
encontrados 450 estudos e, após aplicação dos
critérios de inclusão e exclusão, apenas 6 artigos
fizeram parte do escopo e análise final. A escala PRISMA foi utilizada no intuito de melhorar
o relato desta revisão. Resultados: Dificuldades
no sono, em especial insônia, são razões comuns
pelas quais os pais buscam intervenção médica
em crianças com TEA. Estudos apontam que as
terapias comportamentais do sono, baseadas no
treinamento parental, visam ajustar o ambiente
do sono. Assim, são oferecidas melhores condições de sono a esses pacientes, havendo melhorias na latência do sono de 58,2 para 39,6 minutos com o tratamento (p<0,0001). Ademais, estudos utilizando melatonina em pacientes com
TEA associado a distúrbios do sono mostraram
-se eficazes no aumento do tempo total de sono
(p=0,034) e na redução da latência (p=0,011).
Somado a isso, outros métodos estão sendo estudados como alternativa terapêutica para o
distúrbio do sono no TEA, a exemplo do fármaco
carnosina. Este, por sua vez, promove melhora
significativa no tempo de latência (p=0,04), além
da redução de parassonias (p=0,02). Conclusão:
Intervenções do sono, como terapia comportamental e tratamentos com melatonina ou carnosina suplementar, podem contribuir favoravelmente para a saúde da criança com TEA e da
família.
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SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO EM
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

EFEITOS CRONOBIÓTICOS DA MELATONINA
NO TRATAMENTO DO JET LAG: UMA REVISÃO
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COMO FATOR DE RISCO PARA “WAKE-UP STROKE”:
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
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Introdução: A síndrome da apneia obstrutiva do
sono (SAOS) é um distúrbio caracterizado por
eventos recorrentes e prolongados de obstrução
parcial ou total das vias aéreas superiores durante o sono. A SAOS aumenta significativamente
o risco de doenças cardiovasculares, sonolência excessiva diurna (SED) e comprometimento
cognitivo. Trabalhadores com a síndrome experimentam redução da produtividade no trabalho, aumento de absenteísmo e elevação de
taxas de acidentes laborais. Objetivo: Investigar
o risco de SAOS, a prevalência de SED e os fatores de risco da SAOS em profissionais da saúde
de um hospital de ensino do município de Juiz
de Fora-MG. Método: Após aprovação no comitê
de ética em pesquisa (CEP), foram avaliados 50
profissionais de saúde de um hospital escola de
Juiz de Fora-MG. Foram eliminados aqueles com
diagnóstico prévio de SAOS confirmado pela polissonografia (PSG). Três questionários validados
para o português foram aplicados: o questionário de Berlim (QB) e questionário STOP-BANG,
ambos para calcular o risco de SAOS; e a escala
de sonolência de Epworth (ESE), que avalia o
grau de sonolência diurna. A partir das informações colhidas procedeu-se a análise estatística dos dados. Resultados: Dos 50 profissionais
avaliados, 42% (N=21) eram do sexo masculino.
A média de idade foi de 29,9 ± 4,51 anos. O QB
identificou 24% (N=12) dos indivíduos com alto
risco para SAOS. O STOP-BANG identificou 14%
(N=7) dos sujeitos com risco alto/intermediário.
A SED foi encontrada em 32% (N=16) dos indivíduos pela ESE. A prevalência observada dos
fatores de risco para SAOS foram: IMC maior ou
igual a 25 kg/m2 em 44% (N=22) dos indivíduos;
circunferência cervical maior do que 40 cm em
18% (N=9); e pressão arterial sistêmica maior ou
igual a 140 mmHg (pressão arterial sistólica) e/
ou 90 mmHg (pressão arterial diastólica) em 14%
(N=7). Conclusão: Apesar das limitações inerentes aos questionários e ao tamanho amostral,
observaram-se valores significativamente superiores quanto ao risco de apresentar a síndrome
em profissionais de saúde em relação à população em geral.
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Introdução: Jet lag é uma condição de desalinhamento temporário do ciclo circadiano devido a rápida transição dos fusos horários, gerando
distúrbios de sono-vigília. Os sintomas incluem
dificuldades para iniciar o sono, manutenção
do sono, sonolência excessiva na vigília, fadiga e
distúrbios gastrointestinais. A Academia Americana de Medicina do Sono recomenda o uso de
melatonina para a sincronização do ciclo, isto
é, o efeito cronobiótico. Objetivo: Avaliar, por
meio de uma revisão sistemática, os resultados
da remissão sintomática de jet lag comparando
diferentes doses, administrações e terapias de
melatonina. Métodos: Foram analisados ensaios
clínicos controlados e randomizados (ECCR)
publicados originalmente na língua inglesa, nos
últimos 20 anos, em humanos acima de 19 anos,
tendo como referência a base de dados MedLine.
Após consulta ao Decs, utilizaram-se os descritores: Melatonin, Jet Lag Syndrome, e suas respectivas variações no MESH. Foram excluídos estudos com métodos pouco claros. A escala PRISMA
foi utilizada para melhorar o relato dessa revisão.
Resultados: Foram encontrados 13 estudos, a
partir da leitura dos quais, três foram selecionados para o escopo desta revisão, envolvendo um
total de 212 participantes com média de idade
de 30,1 anos. Os ECCR analisados indicaram que
uma dose de 3 mg de melatonina apresenta duas
vezes mais poder cronobiótico nas funções do
organismo, quando comparado ao tratamento
matinal com luz de uma hora, próximos aos níveis fisiológicos. No entanto, a associação dessas
duas terapias apresentou resultados superiores
quando comparadas com as terapias isoladas.
Ademais, notou-se melhoria nas deficiências
diurnas associadas ao jet lag com o manejo de
agonistas da melatonina, em doses de 4 mg.
Quanto ao modo de administração, o transdérmico apresenta vantagens em relação ao uso
oral, uma vez que é capaz de elevar os níveis de
melatonina no plasma e reduzir a vigília após o
início do sono. Conclusão: O estado da arte evidencia que a terapia combinada de luz brilhante
da manhã com a melatonina teve melhores resultados na sincronização circadiana do organismo, quando comparado às monoterapias.
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Introdução: Um subtipo de acidente vascular
encefálico isquêmico (AVEi) denominado “wake-up stroke” (WUS) exibe início desconhecido
e é constatado ao acordar. A Síndrome da Apneia
Obstrutiva do Sono (SAOS) é fator de risco para
AVEi, mas quanto ao WUS essa associação ainda
demanda investigação. Objetivos: Determinar se
a SAOS pode ser apontada como fator de risco e
fator prognóstico para o WUS. Métodos: Bases de
dados eletrônicas (MEDLINE, PubMed, SciELO,
BDTD e Biblioteca Cochrane) foram consultadas
até 2014, usando as palavras-chave: “obstructive
sleep apnea” e “ischemic stroke”. Dos 155 artigos
encontrados com a estratégia de busca, 4 atenderam aos critérios de inclusão: (1) associação
entre SAOS (diagnosticada antes do evento isquêmico) e WUS, (2) revisões sistemáticas, meta-análises, ensaios clínicos, estudos de coorte,
estudos transversais, estudos de caso-controle
e descritivos. Critérios de exclusão: (1) não associação entre SAOS e WUS, (2) SAOS desenvolvida após WUS, (3) outras categorias de estudos.
Resultados: A gravidade da SAOS é medida pelo
índice apneia e hipopneia (IAH), e o WUS é analisado quanto a forma de apresentação e evolução,
presença de fatores de risco e condições clínicas
concomitantes, sendo confirmado a partir de
exames de imagem. Resultados indicaram que a
SAOS foi a única variável independente que predispõe ao WUS. Casos de WUS tiveram IAH, índice de excitação no EEG e índice de dessaturação
(DI) mais elevados do que os não-WUS. No quesito prognóstico não foram encontradas evidências robustas, somente um estudo transversal
apontou que a maioria dos WUS eram AVEi leves
ou moderados na escala NIHSS. Em termos metabólicos, níveis séricos mais altos de triglicerídeos, pressão arterial diastólica mais alta, diabetes e estilo de vida sedentário estavam mais significativamente associados ao WUS. Conclusão:
Embora os protocolos dos estudos analisados
não possibilitem sugerir uma relação causal entre a SAOS e o WUS, as alterações em parâmetros
respiratórios, como IAH e DI, durante o sono se
mostraram consideravelmente mais graves nos
pacientes com WUS, o que pode sustentar uma
possível associação de risco. O aumento do tônus simpático durante os episódios de apneia foi
considerado um possível mecanismo fisiopatológico do WUS. Quanto ao prognóstico, não se
pode evidenciar uma diferenciação entre WUS e
não-WUS. Estudos longitudinais voltados para o
WUS são necessários para que se possa sugerir
uma relação de causa e efeito com a SAOS.
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Introdução: A doença de Parkinson (DP) é uma
afecção do sistema nervoso central resultante da
diminuição da neurotransmissão dopaminérgica nos gânglios da base, caracterizada pelos sinais de rigidez, acinesia, bradicinesia, tremor e
instabilidade postural. Estratégias de exercícios,
tanto no meio aquático (EA) quanto no terrestre
(ET), têm sido sugeridas a fim de melhorar a função motora e a qualidade de vida dos indivíduos
nos estágios moderados da DP. Objetivo: Comparar os efeitos da EA versus ET no tratamento
da DP. Método: Foram analisados estudos publicados nos últimos 5 anos na base de dados Medline, sendo utilizado na construção da frase de
pesquisa o DECs e o MeSH. Foram estabelecidos
como critérios de inclusão: ensaios clínicos controlados e randomizados (ECCR) realizados em
humanos e em inglês e como critério de exclusão: intervenções pouco claras ou mal descrita.
A plataforma PRISMA foi utilizad a com o intuito
de melhorar o relato desta revisão. Resultados:
Foram encontrados 6 estudos, dentre os quais, os
6 foram selecionados para o escopo desta revisão
sistemática. Os ECCR analisado demonstraram
que a EA, quando comparada a ET, apresentou-se superior em relação a diminuição da dor pós-tratamento, melhora no equilíbrio estático e dinâmico, no comportamento e humor, na realização de atividades diárias, nos aspectos motores e
na qualidade vida. Ainda se destacou no aspecto
durabilidade desses resultados (mantido um
mês após o fim do tratamento). Ademais, ambas
terapias se mostraram benéficas sem diferenças
significativas em relação a velocidade de marcha,
redução da incidência de quedas, melhoria congelamento da marcha e complicações da terapia.
Porém, com a inserção de obstáculos na EA, essa
se sobressai em relação a esses aspectos. A provável explicação para os resultados superiores na
EA relaciona-se à: a) temperatura elevada (30°C)
da água ter um efeito terapêutico na rigidez, sendo demonstrado que na DP essa rigidez é aliviada por um estímulo periférico (como calor); b)
permissão à realização de uma maior variedade
de movimentos de baixo impacto, devido à pressão hidrostática; c) redução da percepção da dor;
d) maior segurança e estabilidade. Conclusão: A
EA apresentou-se um possível e eficaz tratamento para as limitações funcionais e comportamentais na DP em um estágio moderado. Entretanto,
os ECCR mostraram limitações, como pequeno
tamanho amostral e curto follow-up, tornando-se necessários mais estudos para comparar essas terapias na DP.
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Introdução: A doença de Parkinson (DP) é um
distúrbio neurodegenerativo caracterizado por
uma perda de neurônios dopaminérgicos no
mesencéfalo. As opções de tratamento atualmente existentes não trazem resultados eficazes
para a maioria dos pacientes. Por isso, novas
alternativas têm sido buscadas, como a possibilidade do uso terapêutico do fitocanabidioide
canabidiol (CBD). Objetivo: Analisar a possível
utilização do CBD como opção de tratamento da
DP. Método: Foi realizada pesquisa bibliográfica
na base de dados PubMed, no período de julho
e agosto de 2019, utilizando frase de pesquisa
com os seguintes termos: “Parkinson’s disease” e
“cannabidiol,” bem como suas variações de acordo com o MeSH. Dentre os 14 artigos encontrados, foram selecionados três por estarem diretamente relacionados ao interesse desta pesquisa.
Resultados: As diretrizes atuais de tratamento da
DP incluem a levodopa (L-DOPA), que a presenta
efeitos inicialmente benéficos, todavia, a longo
prazo perde eficácia e pode provocar discinesias.
Uma opção terapêutica atualmente estudada é
o CBD. Receptores canabidioides (CB1 e CB2) e
compostos endocanabidioides são encontrados
em grandes concentrações em áreas cerebrais
como os gânglios da base (GB). O CBD tem demonstrado atividade neuroprotetora e potencial
de aliviar sintomas motores, psicóticos e sedativos, reduzindo a injúria por oxidação, citotoxicidade, influxo de cálcio e inflamação, o que contribui para a preservação neuronal. O CBD atua
como modulador indireto na neurotransmissão
de dopamina dos GB, além de inibir a transmissão de GABA, atenuando os sintomas clínicos.
Conclusão: O uso de CBD para tratamento de
pacientes com DP demonstrou ser bem tolerado
e possuir propriedades terapêuticas para o tratamento dos sintomas motores e não motores. No
entanto, apesar do crescente número de estudos
sobre o assunto e dos resultados promissores,
ainda há limitações para sua utilização. Portanto,
novos estudos clínicos são necessários para fundamentar o uso regulamentado de CBD para DP.

Introdução: A Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP) é a taupatia primária mais comum.
Foi descrita em 1964 por Steele et al. E abrange,
atualmente, um espectro de 10 fenótipos clínicos
que envolvem anormalidades comportamentais,
de linguagem e de movimento. Sua variante mais
importante, denominada Síndrome de Richardson, corresponde a aproximadamente 40% dos
casos e tem prevalência estimada de cinco a sete
pessoas por 100.000 habitantes. Relato de Caso:
Mulher, negra, 75 anos, encaminhada ao ambulatório de distúrbios do movimento por refratariedade ao tratamento de síndrome parkinsoniana diagnosticada há cinco anos. Acompanhante
referiu início do quadro com alucinações visuais,
desequilíbrio, disfagia, disfonia, anosmia, movimentos involuntários em região mentoniana inferior, tremor bilateral em MMSS e abasia
com evolução gradativa e importante piora nos
últimos meses. Fazia uso de pramipexol 3 mg/
dia, entacapon e 800 mg/dia, amantadina 200
mg/dia, seleginina 5 mg/dia, levodopa 800 mg/
dia, hidroclorotiazida 12,5 mg/dia, anlodipino
5 mg/dia e sinvastatina 20mg/dia. Seu exame
neurológico revelava ausência de movimentos
verticais do olhar, rigidez global, porém de forma
predominantemente axial, distonias laríngea e
frontal, além de bradicinesia, com evidente comprometimento cognitivo. Na Imagem por Ressonância Magnética (IRM) detectou-se redução
volumétrica mesencefálica e frontal. Tendo em
vista a presença de quedas e comprometimento cognitivo precoces, disautonomia, sintomas
simétricos e ausência de resposta à levodopa,
firmou-se o diagnóstico sindrômico de parkinsonismo atípico. Por outro lado, com a presença de
paralisia vertical do olhar, distonias, rigidez axial,
além da desproporção mesencefálica pela IRM,
a principal hipótese a ser considerada foi PSP.
Conclusão: Apesar de PSP ser a síndrome mais
prevalente entre os parkinsonismos atípicos,
possui ampla manifestação clínica, o que leva a
mimetismos relativos a quadros psiquiátricos ou
Doença de Parkinson Idiopática. O tempo médio
de diagnóstico varia de quatro a seis anos, quando se iniciam os sintomas visuais, levando os pacientes a riscos de iatrogenias e escassez de tratamentos que visem melhorar sua qualidade de
vida. Dessa forma, o médico deve estar sempre
atento para os sinais de alarme de um parkinsonismo atípico.
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Introdução: A imunoterapia (IT) é promissora
no tratamento da doença de Huntington (DH),
uma doença genética desencadeada pelo desdobramento da proteína huntingtina com um
trato de poliglutamina (CAG) que se repete múltiplas vezes e, como consequência, haverá uma
morte seletiva de neurônios, levando à perda de
coordenação motora e demência progressiva.
Objetivos: Investigar o desempenho da IT na DH
através de uma revisão sistemática. Métodos:
Foram analisados estudos em fases pré-clínica e
clínica publicados originalmente em inglês, tendo como referência a base de dados MEDLINE.
Foram utilizadas as palavras-chave “Imunoterapia”, “Doença de Huntington” e “Doenças neurodegenerativas”, sendo seus sinônimos obtidos
através do MeSH. Os critérios de inclusão foram
estudos sobre o uso da IT para a DH, sendo os
de exclusão estudos com métodos pouco claros
e publicações disponíveis somente em resumo. A
escala PRISMA foi utilizada, sendo que ao final,
apenas quatro artigos fizeram parte da análise.
Resultados: Na DH ocorre desregulação de mecanismos imunes, gerando ativação microglial e
elevação de citocinas inflamatórias, até mesmo
antes da fase sintomática. Os imunoterápicos
destinados a restaurar a função normal dessas
vias deveriam, em teoria, ter o potencial para desacelerar a doença e melhorar as características.
Alguns deles mostraram resultados promissores
em modelos animais na DH, mas não conseguiram reproduzir eficácia equivalente em ensaios
clínicos. Além disso, indivíduos identificados
geneticamente nos estágios iniciais podem apresentar benefícios particulares ao passo que os
fármacos atingem tecidos periféricos além do
cérebro. Estudos in vitro sugerem que a co-expressão da cadeia única de Anticorpos Fv (acFv)
à proteína huntingtina reduz a agregação de sequências GAC, logo, pressupõe-se que aplicações
semelhantes dessa tecnologia podem fornecer
um meio de induzir expressão endógena de anticorpos na DH. Um protocolo de imunização
ativo relatou que a vacinação com um fragmento
de DNA Exon 1 mutante da DH poderia melhorar
um fenótipo de intolerância à glicose em um modelo de camundongo. Esses resultados sugerem
que as IT têm um potencial significativo para o
tratamento tanto do SNC quanto fenótipos sistêmicos na DH. Conclusão: Atualmente, poucos
ensaios clínicos de alto valor científico têm sido
relatados sobre imunoterapia na DH, no entanto,
estudos in vitro e in vivo com cobaias têm apresentado sucesso em ensaios clínicos de fase III.
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Introdução: A doença de Huntington (DH) é um
distúrbio neurodegenerativo raro que se manifesta com diversos sintomas neurológicos, principalmente cognitivos e motores. Ainda não existe cura para a DH, todavia, mudanças no estilo
de vida podem auxiliar no alívio dos sintomas.
Por não existir nenhum tratamento com efeito
modificador da doença a longo prazo, o objetivo
é tentar manter a qualidade de vida e a independência do paciente, sendo a prática de exercícios
físicos (EF) uma das opções de suporte. Objetivo:
Analisar a influência da prática de EF na DH.
Método: Foi realizada pesquisa bibliográfica na
base de dados PubMed, no período de julho e
agosto de 2019, utilizando frase de pesquisa com
os seguintes termos: “Huntington’s Disease” e
“Therapeutic” e “Physical Exercise,” bem como
suas variações de acordo com o MeSH. Dentre
os sete artigos encontrados, foram selecionados
quatro por estarem diretamente relacionados ao
interesse desta pesquisa. Resultados: As funções
motoras, cognitivas, psicológicas e comportamentais de um paciente podem ser progressivamente prejudicadas antes mesmo do diagnóstico
de DH, por isso, a prática de EF mostrou-se eficiente tanto para auxiliar indivíduos já diagnosticados quanto aqueles com risco de desenvolver
DH. Além dos benefícios sociais proporcionados
pela prática de EF, foram significativos os efeitos
na marcha, mobilidade, equilíbrio, estabilidade
postural, cognição, composição corporal e, principalmente, nas funções cardiovascular e mitocondrial. Ademais, os EF auxiliam no controle da
fadiga e na redução nas quedas. Conclusão: Por
ser uma doença rara, ainda são necessários estudos em maior escala para que resultados mais
consistentes sejam obtidos. Todavia, os EF já se
mostraram seguros e viáveis para pacientes com
DH, principalmente impactando de forma positiva na qualidade de vida.
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Introdução: A doença Huntington like tipo 2
(DHL-2) é um distúrbio autossômico dominante
raro causado por mutações repetidas no trinucleotídeo CTG no gene da junctopilina-3 (JPH3).
Caracteriza-se por distúrbios de movimento,
demência e alterações psiquiátricas. A coreia é
o achado motor mais comum, entretanto, sintomas parkinsonianos frequentemente podem
estar associados. Os achados de ressonância
magnética (RM) encefálica são semelhantes aos
da doença de Huntington (DH), com atrofia proeminente do córtex e dos núcleos da base, em
especial da cabeça do núcleo caudado. O diagnóstico se baseia na história familiar, achados
clínicos característicos e na detecção de uma
expansão de 40 ou mais repetições de trinucleotídeos CTG no gene JPH3. É uma condição que,
em geral, não pode ser clinicamente distinguida
da DH. Ocorre tipicamente em indivíduos com
descendência africana e apresenta maior prevalênci a de parkinsonismo quando comparada à
DH. O tratamento é sintomático. Relato do caso:
Homem, 67 anos, negro, iniciou quadro de
movimentos coreiformes de predomínio oromandibular, associado a tremor de repouso de
início assimétrico em mão direita. Havia relato
de esquecimentos eventuais para atividades do
dia-a-dia, além de alucinações visuais no início
do quadro. Relato de quatro episódios sugestivos
de crises disperceptivas durante a evolução da
doença. Ao exame neurológico apresentava fala
monótona, hipomimia e marcha parkinsoniana.
Notava-se também rigidez plástica e tremor de
repouso, sendo estes bilaterais e assimétricos,
com predomínio à direita. Destacava-se coreia
em membros superiores e face, com movimentos oromastigatórios constantes. RM encefálica apresentava redução difusa cortical, em
especial em putâmen e em cabeça dos núcleos
caudados. O teste genético veio negativo para
DH, porém positivo para DHL-2, sendo este último também positivo na irmã do paciente, que
apresentava sintomatologia semelhante, com
parkinsonismo mais proeminente que a coreia.
No momento, está em uso de ácido valpróico e
olanzapina, com bom controle das crises epilépticas e coreia, porém mantendo parkinsonismo
evidente. Conclusão: A DHL-2 se comporta de
forma muito semelhante à DH, porém apresenta
um aumento da incidência de sintomas parkinsonianos associados. Nestes casos, a resposta
terapêutica é pobre com uso da levodopa. Com
o resultado do teste genético negativo para DH,
foi cogitada a hipótese de DHL-2, que foi confirmada pelo teste genético positivo do paciente e
de sua irmã.
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Introdução: A Síndrome das Pernas Inquietas
(SPI), também denominada doença de Willis-Ekbom, caracteriza-se por ser um distúrbio
neurológico que afeta a qualidade do sono, decorrente da necessidade ou urgência de mover
as pernas, predominando ou estando exclusivamente presente em repouso. Seu diagnóstico e
fundamentalmente clínico, sendo o tratamento
baseado em terapia farmacológica. Objetivo:
Investigar, por meio de uma revisão sistemática,
os efeitos da terapêutica com rotigotina, enacarbil gabapentina ou oxicodona no tratamento da
SPI. Métodos: Foram incluídos e analisados estudos de tipologia Ensaios Clínicos Controlados e
Randomizados e Ensaios Cínicos, em humanos,
nos últimos 5 anos e diretamente relacionados
ao tema, tendo como referência a base de dados
National Library of Medicine (MedLine). A busca foi efetuada mediante a consulta ao MeSH,
sendo utilizados os seguintes descritores e suas
variações: “restless legs syndrome”; “treatment”.
Foram excluídos estudos com métodos pouco
claros e publicações disponíveis apenas em resumo. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, apenas 3 artigos fizeram parte da análise
final. A escala PRISMA foi utilizada no intuito de
melhorar o relato desta revisão. Resultados: Encontram-se diferentes opções terapêuticas para
mediar os sintomas da SPI e suas complicações.
A rotigotina, da classe dos agonistas dopaminérgicos, mostrou-se benéfica na redução da gravidade dos sintomas da SPI em diferentes momentos do dia. A gabapentina, outro fármaco utilizado na SPI, pertence à classe dos anticonvulsivantes e mostrou-se eficaz para o tratamento dos
sintomas da síndrome, apresentando melhora
da qualidade de vida e do humor dos pacientes.
Por fim, a oxicodona também pode ser utilizada
no tratamento da SPI, pois auxiliou na melhora
da qualidade do sono, reduzindo o cansaço diário dos pacientes. Conclusão: Conclui-se que o
tratamento de primeira escolha consiste no uso
da rotigotina, enquanto a gabapentina e a oxicodona são escolhas secundárias.

Introdução: O cloridrato de metoclopramida
é um fármaco antiemético e antagonista do receptor de dopamina D2, utilizado como agente
procinético no tratamento de distúrbios da motilidade gastrointestinal, náuseas e vômitos de
origem central e periférica. Apesar de sua ampla
utilização, apresentam uma série de efeitos adversos, como os efeitos extrapiramidais (EEPs)
que, embora sejam mais raros, são especialmente perigosos em crianças, visto que elas apresentam redução da depuração desses fármacos,
além de uma barreira hematoencefálica ainda
imatura, o que as torna mais suscetíveis a tais
efeitos. Objetivo: Investigar a segurança da prescrição de metoclopramida para crianças, devido
aos possíveis efeitos extrapiramidais causados
por este fármaco. Método: Para sua realização
foram analisados estudos sobre os efeitos tóxicos da metoclopramida em crianças de ambos
os sexos, publicados nas bases indexadora s MedLine/PubMed (National Library of Medicine) e
SciELO (Scientific Eletronic Library Online) no
período de 2001 a 2019. A busca incluiu combinações de palavras-chave (metoclopramide,
extrapyramidal effects, side effects), seus respectivos sinônimos de acordo com o MeSH e os booleanos “AND” e “OR”. Como critérios de inclusão
foram selecionados estudos com pacientes sintomáticos e crianças. Estudos realizados apenas
em adultos foram considerados critérios de exclusão. Resultados: Após adequação aos critérios de inclusão e de exclusão apenas 20 artigos
foram selecionados. Dentre os efeitos adversos
induzidos pela metoclopramida destacam-se:
sonolência, inquietação e reações extrapiramidais como distonias e discinesias, especialmente
em crianças com menos de seis meses. A taxa de
notificação para esses distúrbios foi calculada
como sendo seis vezes mais elevada nas crianças do que nos adultos. No entanto, considera-se
que tais efeitos adversos possam ser secundários
à dosagem utilizada. A dose recomendada é entre 0,1 e 0,15 mg/kg de peso corporal, repetida
até 3 vezes por dia. A metoclopramida não deve
ser utilizada em crianças com idade inferior a
um ano e nem por um período superior a cinco
dias. Em crianças com mais de um ano, ela deve
ser administrada com o objetivo de alcançar seu
efeito procinético, somente nos casos onde outra
medicação não tenha sido efetiva. Conclusão: A
metoclopramida é um fármaco de baixa segurança quando prescrito para crianças, devido aos
EEPs proeminentes nessa faixa etária.
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Introdução: Os endocanabinoides (EC) são uma
classe de lipídios agonistas de receptores canabinoides tipo 1 (CB1) e tipo 2 (CB2). Estes receptores são densamente expressos nos gânglios da
base, região do cérebro envolvida em processos
motores, cognitivos e motivacionais. Alterações
nos níveis de EC, principalmente a Anandamida
(AEA), no líquido cefalorraquidiano (LCR) estão
intimamente relacionados à Doença de Parkinson (DP). Dessa forma, o LCR reflete a fisiopatologia que ocorre no Sistema Nervoso Central e
pode, portanto, fornecer informações úteis para
diagnóstico precoce da DP. Objetivo: Avaliar as
alterações nos níveis de endocanabinoides no
LCR, correlacionando com as repercussões clínicas da Doença de Parkinson. Métodos: Analisou-se estudos qualitativos descritivos publicados originalmente em inglês nos últimos 20
anos, sendo incluídos estudos em humanos e
em ratos, na base de dados MedLine. Excluiu- se
artigos que não se encontravam disponíveis na
íntegra. Os descritores utilizados foram: “Endocannabinoids Levels”, “Parkinson’s Disease”,
“Cerebrospinal Fluid”, “Biomarkers”, “CB1 receptors”. Utilizou-se a recomendação PRISMA no intuito de melhorar o relato da revisão sistemática.
Resultados: Pisani et al. relataram altos níveis de
AEA no líquor de pacientes com Parkinson não
tratado, independente do estágio da doença.
Além disso, evidenciou-se níveis mais altos de
receptor CB1R no putamen destes pacientes. Em
outro estudo experimental de ratos, com a via
dopaminérgica denervada, constatou-se que os
níveis da AEA triplicaram em comparação com
os do grupo-controle. Ocorreu, paralelamente, diminuição do Transportador Membrana da
Anandamida (AMT) e da atividade da Enzima Hidrolítica de Anandamida (FAAH). Conclusão: Várias linhas de evidência sugerem função primária
dos endocanabinoides e dos CBRs no processo
degenerativo. A anandamid a mostrou estimular
a liberação de Dopamina, ocasionando a depleção de seus estoques. Assim, o aumento da AEA
pode refletir um mecanismo compensatório que
ocorre no corpo estriado na Doença de Parkinson, visando normalizar esta depleção crônica.
Desta maneira, estende-se, pela primeira vez aos
seres humanos, dados alcançados anteriormente
em experimentos de animais com DP induzido.
Compreender o funcionamento da interação entre o Sistema EC e a Dopamina abre novas perspectivas para o diagnóstico precoce, assim como
para o tratamento do Parkinson.

67

Pôsteres - I Congresso Brasileiro de Neurociência
PO145

PO146

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS TERAPÊUTICOS DA
MUCUNA PRURIENS EM PACIENTES COM DOENÇA
DE PARKINSON: REVISÃO SISTEMÁTICA.

ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA NO NÚCLEO
SUBTALÂMICO PARA DOENÇA DE PARKINSON:
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
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Introdução: A Mucuna pruriens (MP) é uma
planta leguminosa que cresce espontaneamente
em áreas tropicais / subtropicais em todo o mundo, cujas sementes contêm altas concentrações
de levodopa. A terapia da doença de Prakinson
baseada em MP, pode ser uma alternativa visto
que o acesso ao medicamento de primeira linha,
Levodopa, é limitado em países de baixa renda.
Objetivo: Analisar por meio de uma revisão sistemática o tratamento com MP e seus efeitos terapêuticos. Métodos: Foram analisados ensaios
clínicos controlados e randomizados publicados
originalmente em inglês, dos últimos dez anos,
em humanos, tendo como referência a base de
dados National Library of Medicine (MedLine).
A pesquisa pelos descritores e termos utilizados
foi efetuada mediante consulta ao Medical Subject Headings (MeSH), através do portal da U.S.
National Library of Medicine (NLM) e os descritores utilizados foram: Fitoterapia e Doença
de Parkinson. Foram incluídos estudos que envolveram pacientes diagnosticados com doença
de Parkinson. Foram excluídos estudos que não
contemplaram a planta: Mucuna pruriens variant utilis. Inicialmente, foram encontrados 4
estudos e após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, apenas 3 artigos fizeram parte
do escopo e análise final. A escala PRISMA foi
utilizada no intuito de melhorar o relato desta
revisão. Resultados: Os estudos revelaram que
há eficácia da MP no tratamento da doença de
Parkinson quando comparada ao uso da Levodopa. A ingestão de baixa dose de MP forneceu
respostas similares ao tratamento tradicional
(Levodopa\benserazida), enquanto altas doses
de MP induziu uma melhora maior dos sintomas
motores no período de 90 a 180 minutos após a
ingestão da planta com significância p = 0,037 e p
= 0,002, respectivamente. Além disso, a duração
média de estado ligado foi de 25% maior com a
dose alta de MP comparado ao tratamento tradicional. A comparação de MP e doses similares de
preparações farmacêuticas de levodopa com e
sem benserazida, mostrou 20% menor em duração com MP (p <0,05 para ambos). Conclusão: O
tratamento com MP demonstra-se não inferior à
Levodopa em termos de eficácia, desde que seja
usado de maneira contínua, podendo ser uma
alternativa sustentável em países de baixa renda.

Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é progressiva e neurodegenerativa, sendo classicamente identificada com instabilidade postural,
dificuldade na marcha e presença de tremores,
acomete adultos de meia-idade. A estimulação
cerebral profunda (ECP) é o principal tratamento cirúrgico responsável pelo alívio dos sintomas
motores, sendo uma boa escolha quando os
sintomas não motores possuem padrão de flutuação semelhante aos sintomas motores. Atualmente, o alvo preferido para a ECP na DP é o
núcleo subtalâmico, que está implicado no movimento, cognição e processamento sensorial.
Objetivo: Verificar a eficácia da ECP para alívio
dos sintomas na DP. Método: Foram analisados
ensaios clínicos publicados originalmente em
inglês, dos últimos 5 anos, em humanos, tendo
como referência a base de dados National Library of Medicine (Med Line). Foram excluídos
artigos que apresentaram divergências entre os
mesmos quant o ao objetivo do estudo. A busca
foi efetuada mediante consulta ao MeSH. Os descritores aplicados foram: “Parkinson disease”;
“Brain”; “Subthalamicus Nucleus”. A recomendação PRISMA foi utilizada no intuito de melhorar
o relato da revisão sistemática. Resultados: Os
ensaios clínicos demonstraram que ocorreram
mudanças significativamente positivas na função motora dos pacientes que foram submetidos
à estimulação cerebral profunda, e resultou na
redução da duração do tratamento e dosagem
com o medicamento levodopa nos mesmos pacientes. Ademais, foi verificada diminuição dos
quadros de hiperatividade noturna, sonolência
diurna, uso de antidepressivos e antipsicóticos,
e melhora da gravidade e intensidade da discinesia resultando em melhor qualidade de vida. Foi
confirmado que não há risco de desenvolvimento
de comportamento hipodopaminérgico crônico,
como apatia, depressão e ansiedade. Conclusão:
A estimulação do núcleo subtalâmico levou à estabilização tanto de complicações motoras como
não motoras da DP, reduziu a gravidade e o impacto da discinesia na rotina, sendo, dessa forma, mais eficiente quando comparado somente
com o tratamento medicamentoso.
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Introdução: A fistula liquórica (FL) ocorre quando há uma comunicação anormal entre o espaço subaracnóideo e a cavidade nasal ou os seios
paranasais. A FL rinogênica podem ser classificadas quanto a etiologia traumática (acidental
ou iatrogênica) ou não traumática (espontânea,
associada ou não a pressão elevada). A primeira
é responsável por 80%-90% dos casos, nos quais
30-40% são devido a fraturas de base de crânio,
sendo que a anterior envolve a placa cribriforme,
teto etmoidal e parede posterior do seio frontal.
A fratura de placa cribriforme é uma das mais
raras, possuindo prevalência de 7,7%. O sintoma
mais prevalente é rinoliquorreia, podendo estar
associada a cefaleia que melhora em ortostatismo e piora em decúbito. O diagnóstico precoce
se faz necessário devido ao risco de complicações como meningite e pneumoencéfalo. O exame inicial a ser feito é a TC de alta resolução dos
seios paranasais e osso temporal e cisternografia
em caso de múltiplas lesões. Dentre as vantagens da TC é a representação de defeito ósseo,
mesmo em um paciente sem vazamento ativo
no tempo da imagem. Os achados de imagem
incluem fratura simples ou cominutiva, não deslocada ou deslocada, podendo estar associada a
pneumoencéfalo. Relato de Caso: Paciente de 43
anos, sexo feminino, após trauma craniano iniciou quadro de cefaleia intensa refratária ao uso
de medicamentos, com piora em ortostatismo e
melhora ao decúbito. Associada à rinorreia clara por dois dias. Foi submetida a radiografia de
crânio, depois de sete dias, que evidenciou fratura da lâmina crivosa com presença de ar em
região frontal e parietal bilateralmente caracterizando um pneumoencéfalo. Confirmado posteriormente com a tomografia computadorizada
(TC). O tratamento realizado foi conservador, já
que até o momento do atendimento já tinham
passados vários dias, assim a fístula liquórica tinha fechado. Paciente ficou 7 d ias internado e
então teve alta hospitalar. Conclusão: Portanto,
o trauma causa a maioria dos casos de rinorreia
liquórica. É necessário exame de imagem para
localizar o local da lesão, sendo a TC o método
de escolha. A conduta cirúrgica, caso necessário, a mais indicada é a abordagem endoscópica
transnasal. O tratamento conservador, o qual foi
aplicado ao paciente, com elevação da cabeceira,
repouso no leito e evitar esforço, resolve a maioria dos casos. A profilaxia com antibiótico para
prevenir infecção é controversa.
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HEMATOMA SUBDURAL SUBAGUDO BILATERAL –
RELATO DE CASO

VARIAÇÃO PRESSÓRICA NO MANEJO DE SHUNTS
VENTRICULOPERITONEAIS COMO FATOR PARA
FORMAÇÃO DE HEMATOMA SUBDURAL: UMA
REVISÃO SISTEMÁTICA

QUANDO NÃO DEVEMOS SOLICITAR A
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO EM
CRIANÇAS QUE SOFRERAM TCE LEVE? ANÁLISE
DE CUSTO EFETIVIDADE DO PROTOCOLO PECARN
EM HOSPITAL DE BELO HORIZONTE
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Introdução: O hematoma subdural (HSD) é
muito prevalente na prática neurocirúrgica e as
estratégias terapêuticas dependem da duração
do hematoma, sendo que, quando traumático,
pode ser classificado em agudo (HSDA), subagudo (HSDSA) ou crônico (HSDC). São HSDSA
aqueles clinicamente evidentes entre 3 dias e
3 semanas após o trauma. A literatura sobre o
HSDSA é limitada e alguns autores não o diferenciam do HSDC clinicamente, apesar do rápido
agravamento neurológico distingui-lo do HSDC.
Esse relato objetiva contribuir com a investigação do tema, fornecendo parâmetros clínicos
e radiológicos para o diagnóstico e tratamento
mais efetivos. Relato de Caso: Homem de 84
anos. HPP: HAS, DM, Demência Senil e IRC. Admitido com deambulação dificultosa e rebaixamento do nível de consciência. Acompanhante
relatou que ele sofreu queda de própria altura
há 8 dias, mas sem queixas imediatas, sendo que
os sinais e sintomas surgiram após 48-72h do
trauma. Ao exame: sonolento, confuso, eupneico, PA=150x90mmHg, pupilas isofotorreativas,
Glasgow=13 e hemiparesia à esquerda. Foi submetido à TC de crânio que evidenciou hematoma subdural subagudo fronto-temporo-parietal
bilateral volumoso, pouco maior à direita, com
compressão cerebral bilateral acentuada, sem
desvio de linha média e cisternas livres. Submetido a tratamento cirúrgico sob trefina com drenagem bilateral do hematoma intracraniano que
ocorreu sem intercorrências. Extubado no bloco,
mantendo pupilas isofotorreativas. Foi encaminhado para UTI com dreno subdural bilateral e
indicação de monitorização pós-operatória com
acompanhamento do Glasgow, orientação de cabeceira plana a 0 graus, dieta zero inicialmente
e manutenção de Cefazolina 1g EV de 6/6h por
24h. Evoluiu bem clinicamente, com melhora
do Glasgow e bom controle pressórico. O dreno
retirado no terceiro dia de pós-operatório. Estabilizado o quadro neurológico, recebeu alta da
UTI, com posterior acompanhamento externo.
Conclusão: Embora o prognóstico de HSDSA e
HSDC seja comumente melhor que no HSDA,
não se pode negligenciar a importância dos dois
primeiros pela necessidade de abordagem cirúrgica em muitos casos. Neste relato, o paciente
evoluiu com um HSDSA volumoso e bilateral,
forma incomum e fator de pior prognóstico junto à idade avançada. Apesar da gravidade desse
HSDSA, houve boa evolução cirúrgica e clínica.
Destaca-se a relevância de relatar esses casos e
da detecção correta e precoce deles, evitando
evoluções desfavoráveis e graves.
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Introdução: A hidrocefalia é caracterizada pela
quantidade excessiva de líquido cefalorraquidiano (LCR) nos ventrículos cerebrais e seu
principal tratamento consiste no shunt ventriculoperitoneal (SVP), um desvio do LCR do sistema ventricular intracraniano para a cavidade
peritoneal. Esta técnica, entretanto, possui algumas complicações relacionadas á disfunção
do sistema de drenagem e a infecções, sendo a
formação de hematoma subdural (HSD) uma
das principais manifestações. Objetivo: Analisar
através de uma revisão sistemática a influência
da variação pressórica no SVP na formação do
hematoma subdural. Método: Foram analisados
estudos publicados nas bases de dados Medline
e SciELO, sendo utilizado na construção da frase
de pesquisa os descritores “shunt ventriculoperitoneal”, “hidrocefalia” e “hematoma subdural”,
bem como suas respectivas variações encontradas no MeSH. A plataforma PRISMA foi utilizada com o intuito de melhorar o relato desta
revisão. Resultados: Foram encontrados 6 estudos e, após a leitura, 3 foram selecionados para
o escopo dessa revisão. A utilização do SVP na
hidrocefalia é a principal forma de tratamento
desta condição. Seu uso, entretanto, pode levar a
implicações negativas, como mal funcionamento do shunt, infecções ou excesso de drenagem.
Estudos mostram que 50% dos pacientes pediátricos submetidos ao SVP acabam apresentando
algum tipo de complicação em 2 anos. Uma das
principais complicações é a formação do HSD
e sua incidência varia entre 1 e 24% dos casos,
sendo que essas taxas podem aumentar em portadores assintomáticos de coleções subdurais. O
HSD, na maioria das vezes, ocorre devido a alguma injúria vascular intracraniana ou a um rápido decréscimo da pressão intracraniana (PIC)
por excesso de drenagem do LCR. Dessa forma,
a grande variação da PIC é, reconhecidamente,
fator predisponente à formação de HS D. Em estudo randomizado, controlado e duplo-cego realizado com pacientes portadores de hidrocefalia
que executaram SVP, o grupo que sofreu maiores
mudanças pressóricas apresentou maior número de complicações com a formação de HSD.
Conclusão: A formação de HSD decorrentes de
SVP é uma complicação prevalente no tratamento de hidrocefalia. Os HSD pós-derivações
podem cursar com elevada morbidade e mortalidade e o diagnóstico precoce influencia favoravelmente os resultados. Assim, como forma
de prevenção, tem sido orientada a obtenção de
sistemas que impeçam acentuadas variações de
pressão no sistema de drenagem.

Introdução: O traumatismo cranioencefálico (TCE) é a principal causa de morbimortalidade em crianças. Cerca de 40 a 60% das
crianças atendidas com TCE leve são submetidas a tomografia computadorizada do crânio (TC) e em apenas 10% delas há alterações.
A aplicação de radiação ionizante no encéfalo
das crianças aumenta o risco de desenvolver
neoplasias, com incidência de uma em cada
1000 a 5000 tomografias. O protocolo PECARN
tem por objetivo minimizar o uso da TC discriminando pacientes com muito baixo risco
de lesões intracranianas através da história do
trauma, mecanismo, sintomas e exame físico.
Objetivo: Avaliar a aplicabilidade do PECARN
em hospital referência em Belo Horizonte.
Método: Foi realizado estudo retrospectivo
aprovado pelo comitê de ética em pesquisa
(CAAE:67842617.0.0000.5119) com análise dos
prontuários de pacientes pediátricos com TCE
leve atendidos no hospital João XXIII de janeiro
a dezembro de 2016. As variáveis foram o sexo,
idade, mecanismo do trauma, perda da consciência. Separou-se os pacientes em grupos de
acordo com o exame: radiografia (grupo I), TC
(grupo II), RX e TC (grupo III) e observação clínica (grupo IV). Excluiu-se os pacientes com TCE
moderado e grave ou que possuíam doença da
coagulação. Os grupos foram comparados com
relação ao custo do tempo de permanência hospitalar e dos exames disponíveis no DATASUS. O
RX apresentou custo de R$7,52, TC R$97,44, hora
da permanência hospitalar de R$5,21. O protocolo PECARN classificou os pacientes em TCE
clinicamente importante e não clinicamente
importante. Resultados: Dos 1328 pacientes, 799
eram meninos e 529 meninas (p<0,001). Média
de idades foi de 4,28 anos (DP=4,25). As quedas
da própria altura foram o mecanismo mais frequente seguidos por quedas da cama. A maior
parte dos pacientes (629) foi conduzida no grupo I (47,4%), seguido por 415 (31,25%) no grupo
II, 69 (5,2%) no grupo III e 215 (16,2%) no grupo
IV. O custo médio do Grupo I (R$23,47); Grupo
II (R$133,91); Grupo III (R$166,96) e Grupo IV
(R$16,11) (p<0,001). Com a aplicação do protocolo PECARN a taxa de TC reduziria de 36% para
26%, com decréscimo no custo de R65,51 para
R$30,88 (p<0,001). Além disso, o volume de RX
cairia de 78,6% para 6%. Conclusões: A aplicação
do protocolo PECARN mostrou-se factível na população pediátrica brasileira e com boa relação
custo efetividade.
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Introdução: O traumatismo crânio-encefálico
(TCE) consiste em uma lesão física do tecido
cerebral que pode causar deficiências cognitivas
e emocionais duradouras tendo como sintomas
de longa duração a fadiga, problemas de concentração, memória e instabilidade emocional.
Como consequência tem-se a disfunção social,
incluindo a incapacidade para o trabalho. A terapia com metilfenidato (MPH) sugere significativo benefício na redução de alterações cognitivas
em pacientes com sequela de TEC uma vez que
aumenta os sistemas dopaminérgicos e adrenérgicos cerebrais, trazendo como resultados melhoria do desempenho em medidas de atenção,
memória, fluência verbal, velocidade de processamento, além de possível reparo do funcionamento cognitivo. Objetivos: Investigar, por meio
de uma revisão sistemática, a eficácia do MPH na
reabilitação de indivíduos com TCE. Métodos:
Foram analisados ensaios clínicos controlados
e randomizados publicados originalmente em
inglês, dos últimos 10 anos, em humanos, tendo como referência a base de dados National
Library of Medicine (MedLine). A busca pelos
descritores utilizados foi efetuada mediante consulta ao Medical Subject Headings (MeSH) e os
descritores foram: “traumatic brain injury”, “memory” e “methylphenidate”. Os estudos incluídos
evolveram adultos com TCE leve a grave. Foram
excluídos estudos com métodos poucos claros
ou mal descritos. Foram encontrados 8 estudos e
após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, apenas 5 fizeram parte do escopo e análise
final. A escala PRISMA foi utilizada no intuito de
melhorar o relato desta revisão. Resultados: Os 5
estudos, envolvendo 186 participantes demonstraram que MPH atua na inibição da recaptação
da dopamina e da noradrenalina o que impede a
remoção destas catecolaminas das fendas sinápticas e faz com que o tempo de ação aumente.
Dessa forma, houve redução da fadiga mental,
depressão e sintomas de ansiedade em relação
aos níveis basais nos pacientes com TCE leve a
grave após seis meses de tratamento. Além disso,
constatou-se melhora da capacidade atencional, velocidade de processamento e memória.
A capacidade de trabalho e a atenção dividida
não foram melhorados e os pacientes não foram curados, mas houve ascensão considerável
o bem-estar dos mesmos. Conclusão: O uso do
MPH no processo de reabilitação resultou em
melhorias modestas, mas estatisticamente significativas, no funcionamento cognitivo e medidas
de aprendizado em adultos com sintomas cognitivos permanentes após o TCE.

MELANOMA PRIMÁRIO DE MEDULA ESPINHAL:
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Introdução: O melanoma primário do sistema
nervoso central (MPSNC) é tumor raro que corresponde a 1% do total de melanomas, incidência estimada em 0,005 casos a cada 100.000 indivíduos.Originam-se da proliferação anormal de
melanócitos localizados na região das leptomeninges,podendo afetar diversos locais do SNC e
gerar lesões com características circunscritas ou
difusas.A medula cervical e a torácica costumam
ser os sítios mais afetados.Incidência semelhante
entre os sexos e a idade em torno de 50 anos.Na
tomografia as lesões podem ser iso ou hiperdensas com captação de contraste homogênea,com
ou sem calcificações anormais.Na ressonância as
lesões são tipicamente hiperintensas na sequências ponderadas em T1 e FLAIR,hipointensas
nas sequências em T2 e apresentam captação de
contraste de forma homogênea com gadolíneo.O
diagnóstico definitivo é feito através da patologia
com a análise microscópica da lesão,associada à
técnicas como microscopia eletrônica e imuno-histoquímica.O tratamento é feito através de
ressecção cirúrgica,que pode ou não se associar
à radioterapia e quimioterapia. Relato de caso:
RFG, 65 anos, procurou atendimento médico devido a dor em coluna torácica, início há 3 meses,
caracteristicamente inespecífica, de moderada
intensidade. Negava emagrecimento e quaisquer outros sintomas. Diabético. Ex-tabagista(25
anos/maço), etilista social. Ao exame bom estado
geral,sem lesões de pele suspeitas de malignidade.Solicitada RM da coluna torácica que evidenciou lesão medular hiperintensa na sequência de
T1 e hipointensa em T2,comprometendo a medula espinhal no nível de T8/T9.Feita laminectomia com ressecção completa (R2) da tumoração
intra e extradural, mostrou neoplasia epitelióide pigmentada sugestiva de melanoma,que foi
tratada com radioterapia adjuvante.Através da
imuno-histoquímica,confirmou-se o diagnóstico de melanoma medular primário,com laudo
de melanina positiva e HMB45 positivo.Após a
cirurgia,o paciente fez quimioterapia, evoluindo
com bom prognóstico e boa resposta a terapêutica.Dois meses após o diagnóstico, apresentou
lesão enegrecida,assimétrica e irregular em coxa
direita,o diagnóstico histopatológico foi de nevo
melanocítico e foi realizada exérese da mesma.
Conclusão:Trata-se de um raro caso de MPSNC,
patologia que ainda hoje apresenta poucos casos
relatados na literatura médica. Visamos contribuir para um melhor entendimento da história
natural e das características desta doença, favorecendo estudos posteriores nesta área.
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Introdução: O glioblastoma multiforme (GBM) é
um tipo de glioma grau IV segundo classificação
da OMS, sendo o tumor glial mais incidente em
adultos e idosos. É uma neoplasia maligna com
comportamento agressivo e que, em sua maioria, se torna refratária ao tratamento, proporcionando aos pacientes sobrevida média em torno
de 14 a 18 meses. Uma compreensão da patogênese do GBM apresentou uma nova terapia
com o póliovírus não patogênico recombinante
quimera (PVSRIPO), o qual contribuiu para um
considerável aumento da sobrevida. Objetivo:
Investigar, através de uma revisão sistemática,
os benefícios gerados com o PVSRIPO, como o
aumento da sobrevida, contrabalanceando com
seus possíveis efeitos colaterais e toxicidade.
Métodos: Foram analisados estudos de revisão
e ensaios clínicos controlados realizados em
humanos, publicados nos últimos 10 anos, em
inglês e disponíveis na base de dados MedLine.
Inicialmente foram encontrados 8 estudos e,
após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, apenas 5 artigos foram selecionados para
análise final. Resultados: O prognóstico de pacientes com GBM é ruim e atualmente não existe
terapia efetiva. Com isso, surge o PVSRIPO como
forma de terapia paliativa. O poliovirus age reconhecendo o receptor CD155 expresso em células
neoplásicas. Seu principal objetivo é a regulação
da resposta inflamatória antitumoral e redução
da imunossupressão induzida. Desta forma, o
vírus induz uma resposta sustentada de citocinas pró-inflamatórias e de células T contra as
células tumorais. Em um estudo, foram inscritos
pacientes adultos com GBM confirmado. Destes,
os principais efeitos colaterais dentre os que receberam a infusão foram: cefaleia (52%), hemiparesia (50%), convulsão (45%), disfagia (28%) e
distúrbio cognitivo (25%). Comparando o grupo
controle (104) com os pacientes que receberam
a infusão de PVSRIPO (61) a sobrevida se assemelha até 18 meses. Contudo, após esse período,
21% dos pacientes que receberam o poliovírus
chegam a marca de 60 meses de sobrevida, em
oposição ao grupo controle, em que a expectativa máxima foi de 48 meses em apenas 2% dos
pacientes. Conclusão: Dadas características do
GBM, medidas paliativas que tragam maior sobrevida aos pacientes, deixando-os em boas condições fisiológicas devem ser consideradas. Desta forma, o PVSRIPO surge como um tratamento
com poucos efeitos colaterais, mas que em contrapartida foi capaz de aumentar a sobrevida dos
pacientes em 60 meses.
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Introdução: A hiperprolactinemia é o distúrbio
endócrino mais comum do eixo hipotalâmico-hipofisário. Sua etiologia pode ser fisiológica,
induzida por medicamento ou patológico. A patologia mais comum ligada a hiperprolactinemia
é o adenoma hipofisário secretor de prolactina
(PRL), chamado de prolactinoma. Na idade pediátrica/adolescente, os prolactinomas são raros,
representando cerca de metade de todos os adenomas hipofisários (que corresponde a menos
de 2% dos tumores intracranianos). Um nível de
prolactina maior que 500 ng /ml contribui para
o diagnóstico de um macroprolactinoma. No
sexo feminino, um adenoma com esse tamanho
pode levar a amenorreia primária e galactorreia. Além disso, cefaleia e alteração do campo
visual podem ser sintomas prevalentes, caso o
macroprolactinoma tenha extensão suprasselar.
Relato do Caso: Paciente do sexo feminino, 15
anos, procurou atendimento médico pois não
havia apresentado menarca. No exame físico
notou-se galactorreia bilateral. Ultrassom abdominal inferior demonstrou útero e ovários com
dimensões e características compatíveis com período pré puberal (7- 8 anos) e radiografia de punho estipulou idade óssea de 13 anos. Concomitantemente, a dosagem inicial de prolactina foi
de 1.871 ng/mL (valor de referência 1,6 - 16,6 ng/
mL). A ressonância nuclear magnética de crânio
(RM) evidenciou formação expansiva suprasselar compatível com macroadenoma hipofisário,
medindo 2,4 x 2,0 x 2,0cm (L x AP x T), tocando
o quiasma óptico e apresentando áreas centrais
sugestivas de degeneração cística/necrose. Iniciou-se, então, o tratamento com cabergolina 0,5
mg duas vezes por semana. Após sete meses de
tratamento, houve uma queda da concentração
de PRL para 2,0 ng/mL. Entretanto, uma nova
RM demonstrou um hipersinal na sequência T2,
indicando sangramento. Administrou-se, então,
dexametasona 4 mg/dia por um mês. Depois
de onze meses administrando cabergolina, a
paciente apresentou menarca, cessação da galactorreia, níveis hormonais compatíveis com
a idade e queda dos níveis de PRL para 1,4 ng/
mL. A última RM evidenciou discreta diminuição
da lesão (2,0 x 1,8 x 1,9 cm), ausência de contato
com quiasma óptico, ausência de sangramento
e aproximadamente 80% da sua constituição de
necrose cística. Conclusão: As consequências da
hiperprolactinemia causada por um macroprolactinoma são notórias na análise de puberdade
retardada, principalmente em relação ao ciclo
menstrual e desenvolvimento gonadal.
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Introdução: O tumor maligno da bainha do nervo periférico (TMBNP) ou schwannoma maligno
é um raro tumor: representa 5-10% dos sarcomas; apenas 8-16% ocorrem na região de cabeça e pescoço. Pode malignizar, principalmente
quando associado à neurofibromatose do tipo 1,
ou ocorrer de forma esporádica. Possui alta taxa
de recorrência (40-65%) e tem como fatores de
mau prognóstico histologia com elevado grau
de malignidade, excisão cirúrgica incompleta e
tamanho maior que 5 cm. Quando maligno por
diferenciação rabdossarcomatosa recebe o nome
de Tumor de Triton, uma patologia de prevalência característica em jovens. Além de rara, tem
manejo complexo por difícil diagnóstico anatomopatológico, rápida evolução e péssimo prognóstico. Relato de Caso: T.P.R, feminino, 20 anos,
gestante (12 semanas), buscou atendimento com
queixa inespecífica de queda do estado geral e
sudorese. Exame neurológico: escala de coma de
Glasgow = 9, pupilas fotorreagentes, anisocóricas (midríase à direita). Hemiparesia à esquerda.
Oito dias antes, apresentou clínica de acometimento de nervos cranianos V-VIII. História de
neurocirurgia há três meses (ressecção total de
schwannoma gigante intracraniano: 8,3x70x6
cm) em fossa média acometendo V nervo, com
confirmação anatomopatológica e boa evolução
pós-operatória. Foi conduzida à Unidade de Terapia Intensiva e submetida a exames laboratoriais que evidenciaram como alteração apenas
leucocitose de 19.600/mm³. Realizou tomografia
computadorizada de crânio que exibiu grande
lesão heterogênea de aspecto tumoral inespecífico em lobo temporal direito, com efeito de massa
e edema perilesional. Sob suspeita de recidiva de
tumor cerebral com degeneração sarcomatosa
foi reoperada, e o fragmento, levado à biópsia.
Evoluiu na primeira semana com ausência de
reflexo pupilar fotomotor à direita, seguida de
midríase fixa bilateral quatro dias após, e óbito
por herniação em seguida. O resultado da análise
histopatológica com imuno-histoquímica, revelado uma semana após, evidenciou “diferenciação heteróloga rabdomioblástica”, caracterizando tumor maligno de Triton. Conclusão: É importante atentar-se ao tumor de Triton como hipótese diagnóstica frente a pacientes jovens em
acompanhamento pós-operatório de TMBNP
de grande volume, mesmo após excisão macroscópica total. Apesar de inespecíficos, exames de
imagem são importante ferramenta na investigação. A confirmação diagnóstica demanda estudo
histológico associado à imuno-histoquímica.

Introdução: A radiocirurgia concerne à destruição não-invasiva de um alvo intracranial através
da utilização de radiação ionizante. As experiências relatadas sobre esta técnica demonstram que ela ocasiona controle do crescimento
tumoral e hormonal efetivos em longo prazo,
além de possuir morbidade menos frequente
quando comparada com a radioterapia fracionada convencional. Atualmente, o principal papel
da radiocirurgia é complementar a ressecção,
embora possa ser utilizada como tratamento primário em casos específicos. Assim, tem-se por
objetivo relatar um caso de radiocirurgia e sua
subsequente evolução, sendo que o mesmo foi
submetido à Plataforma Brasil. Relato de Caso:
Sexo masculino, 77 anos, contém prévia história de câncer de septo nasal há cerca de 3 anos,
com realização de quimioterapia e radioterapia.
Paciente alérgico a tramadol e nega hemotransfusões prévias, hipertensão arterial sistêmica e
cardiopatia. Apresenta fístula nasocutânea, após
radioterapia. Possuindo quadro de vertigem a
datar novembro de 2018, que se intensificou desde então, procurou diversos médicos, sendo medicado apenas com sintomáticos. Ainda, evoluiu
para vômitos ocasionais e, ao realizar Ressonância Magnética (RM) do encéfalo um mês depois,
evidenciou-se lesão de característica expansiva
infiltrada no tronco cerebral. Devido à localização, a equipe de neurocirurgia contraindicou
biópsia ou exérese da lesão. Foi encaminhado,
então, para realização de radioterapia, entretanto já apresentava sintomatologia exuberante,
tais como vômitos incoercíveis, náusea, piora da
vertigem, importante queda do estado geral e
desidratação, resultando em internação. Progrediu, inclusive, com encaminhamento para o CTI.
Após a realização da radiocirurgia, o paciente
apresentou melhora substancial do quadro geral, tendo hidratação adequada e desenvolvendo
remissão completa dos sintomas, segundo o próprio. Após, no estudo pela RM, não se observou
mais a imagem característica. Conclusão: Há
uma crescente preferência por procedimentos
minimamente invasivos e seu consecutivo desenvolvimento abrirá novas vias de tratamento
contra o câncer. A utilização adequada da radiocirurgia é um empreendimento multidisciplinar
entre inúmeras especialidades, derivando-se da
neurocirurgia e oncologia. Assim, esta técnica
torna-se um método poderoso no tratamento
de doenças intracranianas ao incluir espectros
de distúrbios malignos, benignos e funcionais
do cérebro, seja em tratamentos adjuvante ou
definitivo.
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Introdução: O linfoma primário do sistema nervoso central (PCNSL) é um linfoma agressivo
não-Hodgkin, principalmente de origem de células B, que invade exclusivamente o compartimento do sistema nervoso central. Os fatores de
risco para PCNSL incluem estados de imunodeficiência adquirida e/ou congênita. O PCNSL é
uma doença que define a AIDS associada a uma
baixa contagem de células CD4 (<50 células /
ml) e infecção por Epstein Barr. Objetivo: Essa
revisão sistemática busca investigar o desenvolvimento de linfoma não Hodgkin primário de
sistema nervoso central em pacientes imunossuprimidos. Método: Para realizar a pesquisa, foi
utilizada a base de dados MedLine com as palavras-chave “non hodgkin´s lymphoma”, “central
nervous tumor”, “immunosuppressed” e suas variações no MeSH. A partir disso, foram incluídos
estudos com os seguintes filtros: review, meta-analysis, 5 years, human. Resultado: Evidências
genéticas apoiam a hipótese de que o linfoma
primário de sistema nervoso central é derivado
das células B do centro germinativo. A superexpressão de numerosos genes, principalmente da
proteína BCL6 está associado a esse tipo de neoplasia. Este marcador também está associado
a uma sobrevida mediana quase 7 vezes maior
quando comparada a daqueles com tumores que
não mostraram expressão dessa proteína. Hipóteses atuais incluem o desenvolvimento de moléculas de adesão em células B transformadas fora
do cérebro, preservação de células do linfoma no
cérebro como um “porto seguro” e expansão de
uma lesão inflamatória policlonal no cérebro em
um estado monoclonal. Lesões únicas são relatadas em 66% dos casos em geral, mas múltiplas
lesões compartilham prevalência quase igual nos
imunocomprometidos e tendem a mostrar mais
necrose do que na população imunocompetente. Quase todos (95%) dos PCNSLs são classificados como linfoma difuso de grandes células B e
expressam imuno-histoquímica característica
de marcadores para essa linhagem de células,
como CD19 e CD20. Os linfócitos do PCNSL
têm uma predileção distinta pelos espaços perivasculares, criando aglomerados de material
linfoide com denso compactado de células que
se destacam por alta relação núcleo-citoplasma.
Conclusão: O linfoma primário do sistema nervoso central é uma doença agressiva com prognóstico ruim. Isso se deve em parte a resultados
desfavoráveis em determinadas subpopulações,
como idosos, pacientes com recidiva da doença
e imunossuprimidos.
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Introdução: O estesioneuroblastoma é uma neoplasia maligna originária da neuroectoderme
e representa de 3% a 6% dos tumores malignos
dos seios paranasais. Sua principal localização é
a porção superior da cavidade nasal e tem predileção por adultos. Comumente cursa com obstrução nasal e/ou epistaxe, tendendo a invadir
seios paranasais, órbitas e fossa craniana anterior. É uma neoplasia rara, com menos de 1000
casos da doença publicados desde a sua primeira descrição. Relato de Caso: M.C.S, 58 anos,
natural do Rio de Janeiro, criador de pássaros,
iniciou há 4 anos quadro de epistaxe e obstrução
nasal apenas da narina direita, referindo também sensação de mau odor proveniente do lado
afetado. Realizou visita ao otorrino que, à rinoscopia, identificou reação inflamatória e lesão de
aspecto tumoral em fossa nasal direita. Após visualização de imagem suspeita na TC, há 3 anos
o paciente passou por procedimen to ressecção
da lesão (via maxilotomia). O material foi encaminhado à patologia e os resultados imunohistoquímicos confirmaram o diagnóstico de Estesioneuroblastoma. 6 meses após o diagnóstico,
paciente foi submetido a novo procedimento cirúrgico, a fim de verificar recidiva local. Durante
o processo de acompanhamento, notou-se nova
evolução da lesão tumoral, que foi abordada em
agosto de 2018 pela neurocirurgia, por meio de
acesso transbasal. Conclusão: O ENB tem clínica semelhante a doenças mais comuns, como
rinossinusite crônica e polipose nasal, o que dificulta seu diagnóstico precoce. A caracterização
histológica do ENB é difícil e usualmente emprega-se estudo imunohistoquímico para definição
da lesão, permitindo diferenciar de outros tumores da cavidade nasossinusal, melanoma e linfoma. Com relação ao estadiamento e prognóstico
do tumor, utiliza-se a classificação de Kadish: A
– tumores confinados à cavidade nasal; B – com
envolvimento da ca vidade nasal e seios paranasais; e C – com extensão para além dos seios
paranasais (órbita, base do crânio ou metástase,
sendo as mais comuns linfonodos cervicais, SNC
e ósseas). O estesioneuroblastoma é um tumor
altamente agressivo, apresentando uma taxa de
recidiva local de até 50%. Após a recidiva, a sobrevida gira em torno de 12 meses. A abordagem
no presente caso segue a linha de tratamento de
melhor histórico na literatura, já que a ressecção
craniofacial associada à radioterapia é o tratamento padrão ouro, visto que o ENB tem sido
descrito como um tumor radiossensível.
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Introdução: O craniofaringioma é uma neoplasia de crescimento lento oriundo de remanescentes vestigiais da fenda de Rathke. Pode ser
selar ou suprasselar. Macroscopicamente, se
divide em encapsulado, de conteúdo sólido ou
cístico. Já histologicamente, em adamantinomatoso ou papilar. Apesar da histologia benigna,
tem um comportamento maligno devido ao seu
caráter de invasão local e alto índice de recidiva.
Os sintomas dependem da localização do tumor
e quais estruturas acometem, tendo sua principal causa o efeito de massa. Cefaleia é o mais
comum, seguido de alterações endócrinas e distúrbios visuais. Estudos apontam que o uso de
quimioterapia intratumoral com interferon alfa
tem obtido excelentes resultados em craniofaringiomas císticos, com uma redução maior até
que 90%. Entretanto, esse tratamento pode levar
a alguns sintomas como: fadiga, febre, calafrio,
mialgia, dor de cabeça, artralgia, entre outros.
Relato de caso: WSBO, sexo masculino, 55 anos
iniciou quadro com tonteira, distúrbios de humor, diminuição da visão periférica e distúrbios
endócrinos. Foi submetido a 2 cirurgias, uma em
2016 e outra em 2017, por via transesfenoidal. E, a
partir delas foi constatado, no laudo histopatológico e laudo imunohistoquímico, craniofaringioma adamantinomatoso. No exame de ressonância (RNM) cranioencefálica do dia 18/12/17 foi
relatado lesão expansiva sólido-cística com calcificações grosseiras de permeio, em região selar
e suprasselar, com 4,3X3,0X2,6 cm, apresentando
um aumento com relação ao exame anterior. Realizou no dia 24/09/2018 uma colocação de válvula, e devido ao resultado da RNM que apontou
uma nova recidiva, iniciou tratamento com utilização de interferon (3 milhões de unidades) em
dias alternados por 30 dias. Apresentou melhora
dos sintomas e faz acompanhamento com RNM,
hematológicos, endocrinologista e oftalmologista. Em nova RNM apresentou aumento da porç
ão cística levando a uma compressão de quiasma
óptico, em posterior RNM se manteve estável.
No momento a doença permanece estável sendo
considerada reexposição ao interferon se necessário. Conclusão: Apesar do craniofaringioma
ser um tumor raro e benigno, sua sintomatologia o torna potencialmente grave. Com isso, os
novos tratamentos vêm trazendo esperança de
um melhor prognóstico. No paciente vimos, que
apesar do tratamento com interferon ser recente,
tem trazido resultados satisfatórios.
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Introdução: A radioterapia cerebral total (WBRT)
é a intervenção mais utilizada para melhorar a
homeostase intracraniana após a ressecção de
metástases cerebrais. Contudo, a radiocirurgia estereotáxica (SRS) vem sendo amplamente
utilizada nesses casos a fim de diminuir a toxicidade cognitiva, que ocorrem em 20% a 40%
dos pacientes com câncer metastático cerebral.
Objetivo: Avaliar, por meio dessa revisão sistemática, vantagens da realização da SRS em comparação à WBRT, nos distúrbios cognitivos em
pacientes com metástases cerebrais. Métodos:
Foram analisados ensaios clínicos controlados e
randomizados (ECCR) publicados originalmente
na língua inglesa, nos últimos 10 anos, em humanos acima de 19 anos, tendo como referência a base de dados MedLine. Após consulta ao
DeCS, utilizaram-se os descritores: R
 adiosurgery
, 
Neoplasm Metastasis
, 
Radiotherapy, Brain 
e
suas respectivas variações no MeSH. Foram excluídos estudos com métodos pouco claros. A escala PRISMA foi utilizada para melhorar o relato
dessa revisão. Resultados: Foram encontrados
sete estudos e, a
 partir da leitura dos quais, três
foram selecionados para o escopo desta revisão,
envolvendo um total de 504 participantes. Os
ECCR analisados indicaram que a sobrevida de
deterioração cognitiva foi maior em pacientes
que realizaram a SRS, e o déficit cognitivo aos
6 meses também foi menos frequente, quando
comparado a WBRT. Além disso, a sobrevida média dos pacientes analisados foi de 15,2 meses
no grupo SRS, em comparação com 5,7 meses
nos pacientes que receberam tratamento com
SRS e WBRT (P = 0,003). No entanto, não houve
diferença significativa entre os dois grupos na sobrevida global. Conclusão: O estado da arte evidencia que os pacientes submetidos à SRS apresentaram menor deterioração cognitiva quando
comparado ao WBRT.
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Introdução: O rabdomiossarcoma (RMS) infantil
é um tumor maligno de partes moles de origem
mesenquimal. É responsável por 3,5% dos casos
de câncer em crianças de 0 a 14 anos. A incidência
é de 4,5 casos a cada 1 milhão de crianças. Os principais subtipos histopatológicos são o RMS alveolar (ARMS), mais prevalente em adolescentes e
adultos jovens, e o RMS embrionário (ERMS), geralmente afetando menores de 10 anos de idade.
A apresentação clínica normalmente se dá com
o aparecimento de uma massa indolor de crescimento progressivo, sem história de trauma,
aderida à musculatura. Tumores no ouvido ou
seios nasais podem causar otalgia, cefaleia,
sangramento ou congestão nasal. O tratamento
pode envolver ressecção cirúrgica e esquemas
semanais de radioterapia e quimioterapia envolvendo fármacos como Actinomicina, Vincristina e Ciclofosfamida (esquema VAC), o que
tem contribuído para o aumento da sobrevida.
Relato de Caso: J.A.S.L, 6 anos, iniciou quadro de
otalgia à esquerda em setembro de 2018, sendo
atendida em pronto socorro, que fez diagnóstico
de otite, realizando antibioticoterapia. Não houve melhora, evoluiu com secreção esverdeada e
foi internada no dia 06/11/18. Em 07/12/18, realizou timpanomastoidectomia com meatoplastia, recebendo alta com queixa de paralisia facial.
O laudo histopatológico revelou neoplasia difusa
subepitelial exibindo necrose extensa ricamente vascularizada e o laudo imunohistoquímico
mostrou rabdomiossarcoma embrionário de
ouvido interno esquerdo. O estadiamento foi de
histologia favorável, grupo clínico 3, local desfavorável (parameníngeo) maior que 5 cm - risco
intermediário TNM T2b (6x3,5cm) linfonodos nível 2>1,4cm. Em 04/01/19 deu início a QT esquema VAC e na 11ª semana de tratamento iniciou
RT local associada. Em 29/07/19 realizou TC de
crânio que revelou formação expansiva e infiltrativa heterogênea de limites pouco definidos, d e
difícil mensuração, medindo aproximadamente
5x2,6cm, centrada no osso temporal esquerdo,
podendo corresponder à doença residual. No
último contato (16/08/2019), apresentou-se
com bom estado geral, voz abafada e leve paralisia facial à esquerda, emagrecida, otosocopia
normal à direita, sem secreção à esquerda, mas
com excesso de cerume endurecido que impedia a visualização da membrana timpânica.
Conclusão: É de extrema importância considerar
neoplasia como hipótese diagnóstica para otalgia, revelando ainda que o diagnóstico e estabelecimento precoce do tratamento é fundamental
para melhor seguimento.
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Introdução: O lobo parietal é sítio comum de
formação de gliomas sendo os déficits primários
associados mais comuns a apraxia e os distúrbios de linguagem. A literatura atual confirma
que áreas angulares e supramarginais têm a
maior probabilidade de produzir erros anômicos
quando sua função é interrompida, entretanto,
achados intraoperatórios mostraram extrema
variabilidade interindividual, destacando a importância do mapeamento. Além disso, a dificuldade no diagnóstico em função da possível associação entre o Glioblastoma Multiforme (GBM) e
a Neurocisticercose (NCC) tornam o caso ainda
mais eminente. Relato do Caso: FMS, 39 anos, feminina, admitida em janeiro de 2018 após crise
convulsiva e cefaleia holocraniana de início em
novembro de 2017, evoluindo com 4 crises convulsivas generalizadas. Apresentava Ressonância
Nuclear Magnética (RNM) com lesão sugestiva
de NCC em lobo parietal esquerdo. À admissão,
exame neurológico e análise de líquido cefalorraquidiano inalterados. Iniciado tratamento
com carbamazepina, com remissão das crises,
recebendo alta 10 dias depois com exame neurológico inalterado. Readmitida 2 semanas após
com cefaleia, vômitos e nova crise. Realizada
RMN que revelou lesão compatível com NCC estágio III. Iniciado tratamento com albendazol e
prednisona por 10 dias, recebendo alta com boa
resposta. Evoluiu com distúrbio da fala e piora
da cefaleia, sendo readmitida. RNM demonstrou
aumento importante da lesão parietal e indicativa de lesão glial de alto grau. Ao exame, compreensão preservada, anomia, déficit de repetição e
astereognosia. Foi aventada a hipótese de glioma
e realizada microcirurgia para ressecção com
a paciente acordada com monitorização neurofisiológica da área da fala e neuronavegação.
A paciente recebeu alta com discreta melhora
da fala e sem outras alterações, após Tomografia Computadorizada de controle, com laudo
histopatológico de GBM. Sendo encaminhada
para seguimento na oncologia e fonoaudiologia.
Conclusão: No caso apresentado, a endemicidade da NCC na região onde a paciente morava e a
possível associação entre a NCC e o GBM tornaram o diagnóstico mais difícil sem excluir inclusive a relação entre ambos, no caso, o que, apesar
de raro, é relatado na literatura. E a abordagem
neurocirúrgica, empregando o mapeamento
através de estimulação elétrica cortical com o
paciente acordado, objetivou identificação de
áreas críticas, minimizando déficits neurológicos
e possibilitando maior taxa de ressecção.
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GLIOMA DIFUSO DE LINHA MÉDIA H3.3 K27MUTANTE: RELATO DE CASO
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Introdução: Glioma difuso de linha média H3.3
K27-Mutante é um raro tumor, descrito na Classificação de Tumores do Sistema Nervoso Central
da OMS, 2016. Atinge adultos jovens e crianças.
Ocorre em tronco cerebral, tálamo e medula espinhal, sendo possível disseminação meníngea.
É mais comum em ponte e linha média entre 5
e 10 anos. Prognóstico é reservado e sobrevida
média de 1 ano. A radioterapia é o tratamento
descrito, mas evita-se em crianças abaixo de 3
anos pelo risco de sequelas. Relato de Caso: lactente, 11 meses, feminina, iniciou com progressiva dificuldade de movimentar o dimídio direito
para engatinhar, mão direita fechada fixa, paralisia facial direita, sonolência e vômitos. RNM:
extenso tumor na linha média, tálamo, ponte,
em hemisfério cerebral à esquerda. Submetida
a 3 ressecções parciais em menos de 1 ano, com
extensa doença residual e recidivas. Imuno-histoquímica: glioma difuso de linha média H3.3
K27-Mutante. Evoluiu com sequelas: hidrocefalia e derivação ventrículo peritoneal, longa internação em UTI, convulsão, disfagia, atraso do
DNPM, meningite pós-cirurgia. Encaminhada à
oncopediatria e indicada quimioterapia devido
à idade, ao tumor irressecável e ao risco da radioterapia. Foram feitos 6 ciclos a cada 21 dias,
alternando ciclofosfamida e vincristina com término em fevereiro/2019. Paciente há 23 meses
sem recidiva e com doença em remissão. Houve
recuperação neurológica: enxerga, fala monossílabos, interage, sem disfagia, brinca, movimenta
os 4 segmentos, cadeirante. Segue em acompanhamento multidisciplinar. Conclusão: Tumor
relacionado a uma mutação do gene H3F3A que
codifica a histona H3.3 (lisina é substituída por
metionina na posição 27 da histona), alterando
a configuração epigenética, a metilação do DNA
e impulsionando a expressão do tumor. Na RNM:
imagem difusa hipointensa em T1 e hiperintensa com contraste, necrose e h emorragia. Na
macroscopia: distorção da anatomia, áreas de
hemorragia e necrose. Na microscopia: células
tumorais pequenas monomórficas, proliferação
microvascular e necrose. Tumores com essa mutação são classificados como de alto grau de malignidade. A mutação descrita nos estudos moleculares dos tumores cerebrais impacta na prática
clínica, portanto sua pesquisa deve ser realizada
nos tumores de linha média, com impacto no
prognóstico. Necessita-se de maiores estudos
para definição da melhor terapia. A quimioterapia foi fator de sobrevida para a paciente, impedindo novas cirurgias e com redução do tumor.
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PALESTRA

A Neuropsicometria da Dor: Aspectos
Imagéticos, Neurofisiológicos e Clínicos
José Aparecido da Silva1

Dor, uma palavra, um constructo, um fenômeno multifacetado. De acordo com a Associação Internacional para o
Estudo da Dor (IASP, em inglês), a dor pode ser definida como
uma experiência subjetiva que pode estar associada a dano
real ou potencial nos tecidos, podendo ser descrita em qualquer uma ou em ambas as dimensões. Dor é uma experiência perceptual complexa, envolvendo todos os domínios da
vida de um indivíduo e não somente a patologia física. É um
fenômeno subjetivo que é unicamente vivenciado por cada
pessoa. Entender, e apropriadamente tratar, pacientes vivenciando dor, requer uma avaliação acurada, não apenas da
patologia orgânica que pode estar causando a dor, mas também da miríade de fatores comportamentais e psicossociais,
cada um dos quais contribui para o registro subjetivo 1,2.
No fim dos anos 90, a dor veio a ser considerada “quinto
sinal vital” na literatura médica. Seu registro rotineiro, após
a temperatura, pulsação, pressão arterial e respiração, constitui-se numa imprescindível responsabilidade clínica para
minorar, adequadamente, o sofrimento dos pacientes. Por
causa disso, o uso de escalas de mensuração de dor, especialmente as de categoria numérica, verbal ou facial, foi incorporado aos variados contextos clínicos, tornando-se, muitas
delas, populares para os diferentes profissionais da saúde que
freqüentemente usam-nas para mensurar a dor. Dor esta que,
registrada como “quinto sinal vital” de acordo com os registros dos pacientes, varia em severidade ao longo do tempo,
pareando o fenômeno com outros parâmetros clínicos objetivos 1,2.
Por sua natureza subjetiva, a sensação de dor não pode
ser objetivamente determinada por instrumentos físicos
que, usualmente, mensuram diretamente o peso corporal, a temperatura, a altura, a pressão arterial e a pulsação.
A despeito disso, a mensuração da dor é extremamente
importante no ambiente clínico, pois se torna impossível manipular um problema desta natureza sem ter uma
medida sobre a qual basear o tratamento ou a conduta
terapêutica. Sem tal medida, torna-se difícil determinar
se um tratamento prescrito é necessário, eficaz, ou, até
mesmo, quando deve ser interrompido. Com uma mensuração da dor apropriada torna-se possível determinar se os
riscos de um dado tratamento superam os danos causados

pelo problema clínico e, também, permite-se escolher qual
é o melhor e o mais seguro entre diferentes tipos de conduta terapêutica. Ao lado disso, pode-se fazer um melhor
acompanhamento e análise dos mecanismos de ação de
diferentes drogas analgésicas 3,4.
Ademais, uma avaliação acurada da dor crônica, uma
condição com alta incidência e associada a várias condições
clínicas, é fundamental para a classificação de condições de
dor crônica. Portanto, um processo de avaliação fidedigno
e válido é um componente essencial inserido em diversos manuais de orientações (guidelines) veiculados por
inúmeras sociedades científicas e∕ou profissionais que consideram importante o manejo, o controle e o tratamento
da dor e suas comorbidades. Para além do da importância de seu diagnóstico, a avaliação da dor serve a outras
importantes funções. Primeiro, a avaliação da dor fornece
informação considerando a severidade da condição, possibilitando usar esta informação para monitorar as decisões
acerca do tratamento, medicamento ou não. Também, a
avaliação da dor permite aos clínicos e cientistas guiarem
o curso longitudinal da desordem dolorosa e quantificar os
efeitos do tratamento. Avaliação contínua e repetida da dor
pode informar acerca do tratamento tanto quanto a mensuração repetida da pressão sanguínea informa acerca da
hipertensão. Finalmente, a avaliação da dor pode fornecer
indícios a respeito dos mecanismos patofisiológicos subjacentes à condição de dor, os quais podem nortear a escolha
mais apropriada do tratamento 3,4.
A Figura 1 apresenta um modelo heurístico para conceituar a avaliação da dor no contexto da classificação
de dor baseada em evidências e para conduzir avaliações
de dor que podem ser fundamentais em fornecer informações considerando os mecanismos patofisiológicos.
Importante, a avaliação de um paciente com dor crônica
pode também incluir avaliação e mensuração de outros
domínios clinicamente importantes, tais como as funções
cognitivas, afetivas e físicas, bem como, indicadores de
qualidade de vida 1,2,3,4.
Como tratado com detalhes 1,2,3,4 em outros trabalhos,
diferentes métodos têm sido utilizados para mensurar a
percepção/sensação de dor. Alguns métodos consideram a
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Figura 1. Modelo heurístico para conceituar a avaliação da dor no contexto da classificação de dor baseada em evidências e para
conduzir avaliações de dor que podem ser fundamentais em fornecer informações considerando os mecanismos patofisiológicos.

dor como uma qualidade simples, única e unidimensional
que varia apenas em intensidade, mas outros a consideram
como uma experiência multidimensional composta também por fatores cognitivos e afetivo-emocionais. Os instrumentos unidimensionais são designados para quantificar
apenas a severidade ou a intensidade da dor e têm sido
usados freqüentemente em hospitais e/ou clínicas para se
obter informações rápidas, não invasivas e válidas sobre a
dor e a analgesia. Por outro lado, os instrumentos multidimensionais, de outro lado, são empregados para avaliar e
mensurar as diferentes dimensões da dor a partir de diferentes indicadores de respostas e suas interações. As principais dimensões avaliadas são a sensorial, a afetiva, a avaliativa, as características temporais da dor, bem como, sua
localização e distribuição corporal da dor. Algumas escalas
multidimensionais incluem indicadores fisiológicos, comportamentais, contextuais e também os auto-registros por
parte do paciente, incluindo também as funções sociais,
cognitivas e afetivas 1,2.
Mas, talvez, o objetivo primário é guiar o tratamento e, certamente, um tratamento otimizado requer

conhecimento dos mecanismos subjacentes à dor. Assim
considerando, métodos de avaliação que fornecem informação a respeito dos processos patofisiológicos contribuindo para a percepção de dor do paciente podem adicionalmente ser muito úteis em promover uma classificação
de dor baseada em mecanismos. Para isso, ferramentas, tais
como: Testes Quantitativos Sensoriais (QST), Imageamento
Cerebral, Rastreio dos Nervos Periféricos, Fenotipagem
Farmacológica (Farmacogenética), Genética Molecular
e Comportamental (Multivariada) também têm sido
empregadas em diferentes contextos clínico-hospitalares 1,2.
Apesar da robustez e riqueza tecnológica e psicométrica
de alguns instrumentos, infelizmente, nenhum item tido
aceitação universal. Entretanto, é importante destacar que
a seleção de um instrumento de mensuração apropriado,
considerando a grande quantidade de variáveis envolvidas
no processo de avaliação-mensuração da dor de um dado
paciente, não é evidentemente uma tarefa fácil. Uma coisa
é certa, o clínico, ou pesquisador, deve escolher medidas que
tenham validade e fidedignidade, e sejam facilmente manejadas no contexto clínico e hospitalar 1,2,3,4.

References
1.

76

Da Silva, J. A., & Ribeiro-Filho, N.P. (2006). Avaliação e Mensuração de
Dor: Pesquisa, Teoria e Prática. Ribeirão Preto: FUNPEC-Editora.

I Congresso Brasileiro de Neurociência

2.

Da Silva, J. A. Ribeiro-Filho, N.P., & Matsushima, E. H. (2010).
Mensurando o quinto sinal vital: A Dor. Ribeirão Preto: FUNPEC-Editora.

3.

Da Silva J. A. Avaliação dos componentes sensoriais, afetivos e cognitivos
do paciente com dor. In: Posso IP, Grossmann E, Da Fonseca PRB,
Perissinotti DMN (Eds.). Tratado de Dor: publicação da Sociedade Brasileira
para Estudo da Dor (volumes 1 e 2, 1ª Ed.). Rio de Janeiro: Atheneu, 2017.

4.

Da Silva J. A. Mecanismos psicocomportamentais em dor. In: Posso
IP, Grossmann E, Da Fonseca PRB, Perissinotti DMN (Eds.). Tratado
de Dor: publicação da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor
(volumes 1 e 2, 1ª Ed.). Rio de Janeiro: Atheneu, 2017.

I Congresso Brasileiro de Neurociência

77

PALESTRA

Canabinoides no Tratamento da Epilepsia
Refratária: Por que e Quando Prescrevê-los?
Cristine Mella Cukiert1

A epilepsia é uma doença crônica que afeta mais de 50
milhões de pessoas no mundo. Um terço dos pacientes apresenta resistência aos fármacos antiepilépticos (FAEs), o
que está associado à redução da qualidade de vida e grave
prejuízo psicossocial e cognitivo.1 No intuito de otimizar o
tratamento destes pacientes, ocorre a busca por opções terapêuticas mais eficazes e com menos efeitos adversos, com o
desenvolvimento de novas moléculas e melhor compreensão
de FAEs convencionais, assim como, de terapêuticas não convencionais. A planta Cannabis sativa (maconha) vem sendo
aplicada para fins medicinais há milhares de anos. No entanto,
somente na década de 1960 é que o grupo de Mechoulam2 isolou os principais componentes e suas respectivas estruturas
químicas. Foram observados mais de 100 compostos, sendo
que aproximadamente 60 deles correspondem aos componentes canabinoides, cujo principal é o Tetrahidrocanabidiol
(THC), que apresenta ação psicoativa e o Canabidiol (CBD),
cujas propriedades antiepilépticas vêm sendo amplamente
avaliadas. O mecanismo de ação foi parcialmente elucidado
a partir da descoberta do sistema endocanabinoide (receptores CB1 e CB2, ligantes 2-AG e anandamida). A ação farmacológica do CBD é complexa, parecendo atuar em receptores de vários sistemas de controle celular, especialmente
nos receptores CB1, presentes nos neurônios glutamatérgicos, e inibição da recaptação e degradação da anandamida,
evitando a propagação da atividade epileptiforme.3 Os estudos iniciais em seres humanos foram realizados pelo grupo
de Carlini, no final da década de 70, com um número reduzido de pacientes (9 e 15 pacientes respectivamente), por
um curto período de tempo. Os resultados evidenciaram
melhora significativa das crises ( 50 % dos pacientes livres
de crises ) e presença de poucos eventos adversos (sonolência).4,5 Após um longo período, devido às restrições governamentais impostas em vários países, pelo receio ao uso indiscriminado da maconha como droga psicoativa, o primeiro
estudo multicêntrico, duplo-cego e randomizado, adequadamente desenhado, foi conduzido por Devinsky et al. (2017).6
Foram incluídas 120 crianças e adultos jovens portadores de
Sindrome de Dravet (SD), que utilizaram o canabidiol versus placebo, como terapia adjuvante, durante 14 semanas. O
desfecho primário foi a redução do número total de crises,
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registrando-se uma diminuição de 12,4 para 5,9/ crises/ mês,
no grupo ativo, sendo que 5% dos pacientes ficaram livres de
crises. Após tais resultados animadores, foram conduzidos
outros estudos com o intuito de verificar os perfis de eficácia, eventos adversos e interações medicamentosas em um
maior número de pacientes com epilepsia resistente, especialmente aqueles com SD e Lennox-Gastaut (SLG). O CBD
apresentou farmacocinética complexa e variável, com baixa
biodisponibilidade oral, que aumentou quatro vezes quando
foi ingerido com uma refeição rica em gordura. O CBD foi utilizado como terapia adjuvante, nas doses de 10 e 20 mg/kg/
dia, administradas em duas tomadas, e mostrou-se superior
ao placebo reduzindo a frequência das crises atônicas em
pacientes com LGS e crises convulsivas em pacientes com
SD. Os eventos adversos mais observados foram sonolência /
sedação, diminuição do apetite, aumento das transaminases
e diarreia, alterações comportamentais, erupções cutâneas,
fadiga e distúrbios do sono. Cerca de metade dos pacientes
com SD e LGS incluídos nos estudos, estavam recebendo
concomitantemente terapia com clobazam. O CBD induziu
aumento dos níveis séricos do metabolito ativo norclobazam,
o que pode ter contribuído para melhorar os resultados das
crises e para a precipitação de alguns efeitos adversos, particularmente a sonolência.7 Baseado nestes estudos, o Food
and Drugs Admnistration (FDA - agência regulatória americana) aprovou o uso do CBD (Epidiolex®) para este perfil de
pacientes, em junho 2018. No Brasil, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), de acordo com a resolução
2113/2014, regulamentou o uso compassivo do CBD como
terapia médica restrita para o tratamento de epilepsias na
infância e adolescência, refratárias às terapias convencionais.
A prescrição é limitada aos profissionais médicos especializados em neurologia, neurocirurgia e psiquiatria e os pacientes
necessitam estar cadastrados no sistema CRM/CFM, para a
realização do monitoramento de segurança e efeito adversos.
A partir de 2015 a medicação foi liberada para importação,
a preços bastante altos, o que limita o uso por grande parte
da população. Tal situação propiciou, além de um comércio paralelo de compostos com canibidiol, cuja formulação
é duvidosa, colocando em risco a saúde das crianças, até a
judicialização contra o governo e os convênios médicos,

na tentativa de obtenção da medicação. A partir de 2017
o órgão facilitou o processo do pedido e liberou o uso para
todas as faixas etárias Devido à cresecente demanda, em
junho de 2019, foi instituída uma nova proposta regulatória e
foram abertas duas consultas públicas, cujo prazo será finalizado em agosto. A primeira delas trata da regulamentação
do cultivo controlado de Cannabis sativa para uso medicinal e científico. Já a segunda tem como tema o registro de

medicamentos produzidos com princípios ativos da planta.
Com essa iniciativa, a Anvisa quer favorecer a produção
nacional de terapias feitas à base de Cannabis com garantia
de qualidade e segurança, além de permitir a ampliação do
acesso da população a esses medicamentos. Conclui-se que o
uso do Canabidiol está indicado para pacientes com epilepsia refratária, especialmente aqueles portadores de
SD e LGS.
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PALESTRA

O Intestino Pode Ser a Peça que Falta na
Descoberta da Patogênese da Doença de
Parkinson?
Delson José da Silva1
O dano da substância negra pars compacta é central para
as características motoras cardinais da doença de Parkinson
(DP), mas uma patologia extra-nigral extensa é bem reconhecida na DP. Os estudos de autópsia confirmam α-sinucleína
na medula espinhal e sistema nervoso periférico, trato gastrointestinal (TGI), coração e outros órgãos. Braak propôs
que a sinucleinopatia iniciasse no núcleo olfativo anterior e
no núcleo motor dorsal do nervo vago1. No TGI, a exposição
a patógenos ou outros fatores pode potencialmente desencadear a agregação de α-sinucleína após o acesso ao
sistema nervoso via plexo mioentérico e / ou axônios submucosos via neurônios pós-ganglionares, como demonstrado
em estudos com camundongos2. Teoricamente, alcançaria
neurônios motores parassimpáticos pré-ganglionares do
nervo vago por transmissão transsináptica, transportando-se
retrógradamente para o tronco cerebral.
Fatores para tipos celulares específicos ou regiões cerebrais provavelmente influenciam a distribuição da patologia. Braak e colegas3 destacaram a relação entre características axonais e vulnerabilidade à α-sinucleína. No nervo vago,
fibras longas, delgadas e mal mielinizadas do sistema vago
visceromotor são mais propensas do que as fibras mielinizadas que retransmitem as entradas sensoriais viscerais

ou as derivadas do núcleo ambíguo, explicando a quantidade desproporcional de α-sinucleína observada em outros
lugares, como neurônios simpáticos, possivelmente relacionados às demandas bioenergéticas desses axônios. Traços
neurofisiológicos (como oscilações lentas de cálcio) também
são uma hipótese.
Ulusoy e colegas4 adotaram uma abordagem diferente para
investigar a disseminação da patologia. Os vírus adeno-associados que transportam DNA de α-sinucleína humana foram
injetados unilateralmente no nervo vago do rato diretamente
através do pescoço, resultando em superexpressão de proteínas na medula oblonga. Houve subsequente disseminação da
α-sinucleína humana para ponte, mesencéfalo e prosencéfalo
- apoiando a possibilidade de disseminação de α-sinucleína da
periferia para o sistema nervoso central (SNC), mas também na
direção oposta. Os exames PET com C-donepezil mostraram
sinais colinérgicos diminuídos do TGI em populações com
manifestação de DP na fase prodrômica. Como o nervo vago é
considerado um caminho para a propagação da α-sinucleína,
era esperado que a vagotomia proporcionasse efeito protetor
contra a DP (a Tabela 1 mostra os principais estudos sobre
vagotomia e o risco de DP). Gray e colegas5 descobriram que
a imunorreatividade da α-sinucleína era particularmente

Tabela 1. Estudos epidemiológicos que investigaram a vagotomia e subsequente risco de DP

Idade na cirurgia

Sem
vagotomia
Number

54.3 anos

377.200

56 anos
(troncular), 47
anos (altamente
seletivo)

127,211

NR

NR

Vagotomia
Autor

Número

Liu et al., 2017

9,430

Classificação
Troncular vs seletivo
(incluindo seletivo e
altamente seletivo)

Svensson, et al.,
2015

11,209

Troncular (incluindo
troncular e seletivo) vs
altamente seletivo

Tysnes et al.,
20152

15,079

Troncular vs selective

Achados principais
Quando casos restritos a> 5 anos após a
data da cirurgia, a vagotomia troncularl (mas
não seletiva) apresentava menor risco de DP
A vagotomia troncular apresentou redução
estatisticamente não significativa no risco
de DP> 5 anos após a cirurgia, mas efeito
mais forte quando restrita> 20 anos
Nenhuma redução significativa de risco
encontrada

Tabela mofificada de Breen DP, Halliday GM, Lang AE. Gut–Brain Axis and the Spread of α-Synuclein Pathology: Vagal Highway or Dead End? Mov Disord. 2019
Mar;34(3):307-316. doi: 10.1002/mds.27556. Epub 2019 Jan 17.

Membro Titular da Academia Brasileira de Neurologia; Chefe da Unidade de Neurologia e Neurocirurgia HC-UFG/EBSERH; Diretor do IINEURO- Instituto
Integrado de Neurociências

1

delsonjsilva@gmail.com

80

Tabela 2. Estudos epidemiológicos investigando apendicectomia e risco subseqüente de DP

Autor

Killinger
et al, 2018

Tipo de estudo
Estudo de coorte
em âmbito nacional
com ligação de
dados

Mendes et al,
2015

Estudo
observacional
retrospectivo

Marras et al,
2016

Estudo de coorte
regional com
ligação de dados

Svensson et al,
2016

Yilmaz et al,
2017

Apendicectomia
Idade na
cirurgia, a
Número
menos que
indicado
551,647

32.5 anos

Sem apendicectomia
Número

Achados principais

1,146,353

A apendicectomia reduziu
significativamente o risco de desenvolver
DP em 19,3%

34

22 anos

261

Associação entre antecedente de
apendicectomia e idade de início da doença
apenas para pacientes com início tardio
da DP

42,999

49 anos (não
perfurado) e 52
anos (perfurado)

42,995
(colecistectomia)
e 42,999 (sem
procedimento)

Maior incidência de DP logo após
apendicectomia em comparação com
aqueles sem procedimento

Estudo de coorte
em âmbito nacional
com ligação de
dados

265,758

27 anos

1,328,790

Estudo
obsesrvacional
retrospectivo

69

30 anos

1491

Naqueles com seguimento superior
a 10 anos, os indivíduos submetidos
à apendicectomia apresentaram um
risco ligeiramente aumentado de DP em
comparação com os membros da coorte da
população em geral
Não houve diferença na prevalência de
apendicectomia em pacientes com DP
em comparação com parkinsonismo e
controles não relacionados à sinucleína.
Nenhuma diferença no fenótipo de
DP naqueles que foram submetidos à
apendicectomia

Tabela modificada de Breen DP, Halliday GM, Lang AE. Gut–Brain Axis and the Spread of α-Synuclein Pathology: Vagal Highway or Dead End? Mov Disord. 2019
Mar;34(3):307-316. doi: 10.1002/mds.27556. Epub 2019 Jan 17.

abundante no apêndice em comparação com outros locais do
TGI.A falta de barreira do tecido sanguíneo na mucosa apendicular também pode facilitar o contato com o sistema nervoso
entérico.Os autores especulam que o apêndice é um candidato
atraente como foco inicial da agregação de α-sinucleína induzida pelo ambiente e, portanto, a apendicectomia pode ter um
efeito protetor na DP (a Tabela 2 resume os principais estudos
sobre apendicectomia e o risco de DP). O apêndice faz parte
dos tecidos linfóides associados ao intestino (GALT), com um
papel importante na imunidade da mucosa e proteção contra invasão bacteriana. Ele atua como um local importante
para respostas imunes contra a α-sinucleína. Estudos destacaram que a amigdalectomia pode proteger contra o desenvolvimento da DP, aumentando o papel da GALT no início da
DP. Um estudo mostrou uma incidência significativamente
reduzida de DP em um grupo com histórico de amigdalectomia. Quando submetidos à amigdalectomia 20 anos antes do
início da DP, apresentavam idade significativamente mais tardia que o controle, em média 3,43 anos. As amígdalas obtidas
de indivíduos pediátricos e adultos continham agregados de
α-sinucleína6.
Estudos tentaram associar fatores que poderiam desencadear a patologia da DP no GIT. Embora seja difícil separar causa e efeito em estudos em humanos, em camundongos os sinais de micróbios intestinais por ativação
microglial podem promover déficits motores mediados por

α-sinucleína. Infecções e inflamação no GIT podem ser
um gatilho para a expressão da α-sinucleína, refletindo um
mecanismo de defesa imunológica. Isso está alinhado com
o fato de que a α-sinucleína é induzida por - mas protetora
da - infecção pelo vírus RNA. A capacidade dos peptídeos de
α-sinucleína de desencadear respostas de células T citotóxicas e auxiliares também pode aumentar a neurodegeneração, independente do nervo vago. Presume-se que a barreira
epitelial intestinal seja porosa o suficiente para que patógenos desencadeiem patologias nos neurônios entéricos. A
agregação de α-sinucleína aumenta a permeabilidade intestinal em alguns estudos. Outros mecanismos envolvidos são
as células enteroendócrinas no GIT, que recebem estímulos do lúmen intestinal e sinapse com os neurônios entéricos submucosos e recentemente demonstraram expressar
α-sinucleína que pode se desdobrar e propagar-se.
Indivíduos com DP mostram um microbioma intestinal
desequilibrado (disbiose) e inflamação gastrointestinal, onde
as bactérias comensais (por exemplo, Phylum Firmicutes)
são reduzidas, com o aumento de bactérias gram-negativas patogênicas (Proteobacteria, Enterobacteriaceae,
Escherichia sp.) E Verrucomicrobiaceae (normalmente representam 1–4 % do microbioma intestinal e degradadoras
benéficas da mucina que promovem a renovação da barreira intestinal)7,8. Os tratamentos bacterianos in vitro e os
transplantes microbianos fecais in vivo apóiam o papel do
I Congresso Brasileiro de Neurociência

81

microbioma intestinal e da inflamação na agregação de
α-sinucleína e no desenvolvimento de sintomas motores.
Bactérias gram-negativas, elevadas em pessoas com DP, produzem lipopolissacarídeo (LPS), uma endotoxina associada
à agregação de inflamação intestinal8,9.
A abundância de enterobactérias gram-negativas está relacionada ao grau de instabilidade postural e dificuldade de locomoção na DP. A menor diversidade bacteriana é considerada
um fator de risco para DP: foi associada à inflamação intestinal
e ativação imune e relatada na doença inflamatória intestinal.
O aumento da gamaproteobactéria e a redução de Clostridia
e Bacteroidia nos grupos com DP aumentam o LPS luminal e
reduziram a ação anti-inflamatória comensal. A administração
intranasal de LPS a camundongos saudáveis c ausou hipocinesia
progressiva, agregação de α-sinucleína nigrostriatal, perda neuronal dopaminérgica seletiva e redução da dopamina estriatal.

Disbiose, toxinas ambientais, patógenos e fatores alimentares estão relacionados à DP. A exposição à rotenona, dieta
ocidental (baixa fibra, carboidratos de alto processamento) e
dietas ricas em gorduras estão ligadas a disbiose, inflamação
e sintomas do tipo PD em roedores, enquanto a exposição a
pesticidas e manganês está associada a maior risco de DP.
Por outro lado, dietas baseadas em vegetais e mediterrâneas
estão associadas a microbioma intestinal saudável, menor
risco de DP e início da idade mais avançada.
Teoricamente, pode ser possível classificar as sinucleinopatias como originárias do sistema nervoso periférico ou
surgindo espontaneamente no SNC. A análise da composição
do microbioma e / ou aspectos funcionais combinados com
fatores clínicos e genéticos do hospedeiro pode se tornar crucial na fenotipagem do paciente, permitindo um tratamento
individualizado da DP10.
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PALESTRA

Avaliação da Dor Musculoesquelética no
Contexto da Reabilitação Funcional do
Aparelho Locomotor
Demóstenes Moreira1
O avanço tecnológico e científico tem proporcionado ao
ser humano uma constante interação e adaptação em seu
ambiente desde a existência do australopithecus até o surgimento do homo sapiens sapiens. A manifestação da dor musculoesquelética se apresenta diante da presença de vários
sintomas associados que incluem parestesia, hiperestesias,
contraturas e espasmos musculares associados muitas das
vezes a posturas antálgicas. As características da dor musculoesquelética podem variar conforme a localização da dor,
irradiação, características, intensidade, duração, evolução,
periodicidade, fatores de melhora ou piora, sintomas associados e relação com função orgânica; destaca-se que a presença
desses sintomas não implica necessariamente na presença de
alguma patologia do aparelho locomotor.1,2
Os distúrbios do aparelho locomotor que inclui a dor
musculoesquelética representam importante causa de afastamento do trabalho com grande impacto como entidade de
limitação funcional e incapacidade permanente em diferentes setores da sociedade desde o âmbito laboral até a prática
de atividades desportivas. 2
De acordo com a Sociedade Internacional para o Estudo
da Dor (International Association for the Study of Pain IASP), a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada a dano presente ou potencial, ou descrita
em termos de lesão tecidual. 2,3
A dor musculoesquelética pode ocorrer invariavelmente
em todas as faixas etárias, sendo usualmente limitante
ou incapacitante em muitas circunstâncias. As estruturas
articulares e periarticulares que incluem os músculos, as fáscias musculares, os ligamentos e tendões, as bursas sinoviais,
periósteo e enteses são ricamente inervadas e integram o circuito estrutural relacionado ao mecanismo da dor.2,3
A síndrome dolorosa miofascial é uma das afecções mais
impactantes a serem consideradas no mecanismo da dor
musculoesquelética, pois engloba tanto os aspectos físicos
quanto os emocionais com grande repercussão na qualidade
de vida da população. O conhecimento acerca da fisiopatologia da dor é essencial para a compreensão da avaliação diagnóstica e terapêutica dessas afecções.2,4

A dor musculoesquelética, pode se manifestar como dor
aguda ou crônica, sendo usualmente comum na sociedade
moderna, seja em função da inatividade ou sedentarismo
assim como pelo excesso de atividade ou inadequação de
movimentos funcionais, podendo ser desencadeada pela presença de diferentes patologias. A dor aguda consiste em um
quadro com duração limitada, não ocorre continuamente
nem de forma regular e se manifesta na maioria das vezes de
forma abrupta, sendo que sua duração em geral ocorre por
um período inferior a 3 meses. Por outro lado, a dor crônica
persiste além do curso normal de uma doença ou do tempo
razoável para curar a lesão. A dor crônica pode estar associada a processo patológico crônico que causa dor de forma
contínua, ocorrendo por um período de tempo superior a 3
meses.3,5
A avaliação da dor musculoesquelética tem se apresentado como uma ferramenta de grande importância na prática
clínica, seja no contexto do atendimento em nível ambulatorial assim como no âmbito hospitalar. Mesmo que o componente subjetivo da dor esteja presente em sua avaliação, têmse procurado criar ferramentas com o intuito de padronizar
sua análise, facilitando com isso, a compreensão acerca de
suas repercussões na funcionalidade e o impacto ocasionado
no contexto da reabilitação do aparelho locomotor.5
Para a avaliação da dor musculoesquelética, deve ser
considerado vários parâmetros, dentre os quais destaca-se:
localização, intensidade, frequência, fatores desencadeantes,
fatores de melhora ou piora e período de exacerbação.4,5
Os instrumentos utilizados na avaliação da dor musculoesquelética são formados por questionários e índices que
servem para qualificar e quantificar a intensidade da dor, seu
impacto nas atividades do dia a dia e na qualidade de vida,
além de descrever as suas principais características clínicas
e funcionais. Dentre os instrumentos utilizados destaca-se
os unidimensionais, os multidimensionais e os instrumentos
específicos.6
Os chamados instrumentos unidimensionais avaliam
uma característica específica, em geral a intensidade da
dor, por meio de escalas numéricas e visuais analógicas ou
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por meio de diagramas corporais. A escala visual analógica
(EVA), escala visual numérica (EVN) e escala de fácies (EF)
são ferramentas largamente utilizadas na prática clínica da
avaliação da dor e que se adaptam bem na avaliação da dor
musculoesquelética.6,7
Com relação aos instrumentos multidimensionais verifica-se que estão direcionados para uma abordagem de avaliação mais ampla da dor, envolvendo as sensações sensitivo-discriminativas ligadas às características espaciais, de
pressão, térmicas e de intensidade da dor; importante mencionar que as experiências vivenciadas pelos indivíduos em
sua magnitude também são analisadas. Nesta abordagem
os aspectos sensoriais, emocionais e culturais podem influenciar em sua interpretação e resposta. Os questionários do
Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis
(WOMAC), assim como a utilização do Harrys Hip Score

(HHS) têm se mostrado instrumentos de grande valor para a
avaliação da dor de repercussão musculoesquelética. 7,8,9
A avaliação da dor musculoesquelética realizada através
de meios específicos inclui instrumentos que visam transformar os aspectos subjetivos da dor em achados objetivos e
capazes de serem mensurados e quantificados como os verificados por meio da dinamometria de pressão.9,10
Ao término deste estudo, observa-se que a abordagem
dos distúrbios musculoesqueléticos representa importante
causa de morbidade e incapacidade permanente na população ativamente produtiva, sendo a dor o principal componente associado à perda da funcionalidade do aparelho
locomotor.
Desta forma, a avaliação da dor musculoesquelética se
torna um parâmetro essencial a ser investigado no contexto
da reabilitação funcional do aparelho locomotor.
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Uma Nova Era na Esclerose Múltipla? Eficácia
e Segurança das Moléculas Terapêuticas
Complexas e dos Anticorpos Monoclonais
Marcos Moreira1
A esclerose múltipla (EM) é uma doença imunomediada, neuroinflamatória e neurodegenerativa. Afeta principalmente adultos jovens, com idades entre 20 e 40 anos, com
incidência de duas a três vezes maior em mulheres. Mais
recentemente, definiu-se uma subcategorização dos fenótipos da EM em síndrome clínica isolada, EM recorrente-remitente (EMRR), EM secundariamente progressiva (EMSP) e
EM primariamente progressiva (EMPP).1 A EM ainda não
tem cura e requer tratamento de longo prazo com drogas
modificadoras da doença (DMDs).
O diagnóstico incorreto da EM continua sendo um problema na prática clínica. A EM tem manifestações clínicas e de
imagem heterogêneas, que diferem entre pacientes e mudam
entre pacientes ao longo do tempo. Não existe uma característica clínica única ou teste diagnóstico patognomônicos; o diagnóstico de EM baseia-se na integração de achados
clínicos, de imagem e laboratoriais. Alterações inespecíficas
na imagem por ressonância magnética (IRM) podem confundir o diagnóstico de EM.2 O foco cada vez mais forte no
diagnóstico precoce com a finalidade de aliviar a incerteza
dos pacientes e permitir o início das DMDs, também pode
aumentar o risco de erros diagnósticos.
Desde a aprovação da primeira DMD, a betainterferona1b, nos Estados Unidos e na Europa há cerca de 25 anos,
várias DMDs novas foram desenvolvidas e cerca de 14 opções
de tratamento estão atualmente disponíveis em alguns
países. Nos últimos anos, DMDs cada vez mais sofisticadas,
com mecanismos imunossupressores mais seletivos, foram
desenvolvidos e direcionados para vias específicas da fisiopatologia da EM. No entanto, o uso na vida real desses novos
medicamentos levantou importantes questões de segurança,
pois os efeitos a longo prazo e os riscos potenciais ainda não
são conhecidos e precisam ser avaliados com cuidado.
Atualmente, os objetivos do tratamento da EM com as novos
drogas evoluíram da redução da taxa de surtos para a remissão
completa clínica e radiológica. No entanto, há uma enorme
quantidade de dados que mostram que as DMDs de primeira
linha (betainterferonas, acetato de glatirâmer, fumarato de
dimetila e a teriflunomida) têm um melhor perfil de segurança.3

Embora esteja demonstrado que a maioria dos pacientes que iniciaram DMDs de primeira linha mudou para outros tratamentos após dois anos, as DMDs de primeira geração (betainterferonas e acetato de glatirâmer) provaram ter
o melhor perfil de segurança.4 Por outro lado, novos agentes
orais, como o fumarato de dimetila e a teriflunomida, apesar
da vantagem de melhorar a adesão, podem levar a uma maior
suscetibilidade a infecções e anormalidades hepáticas.5
No que diz respeito às DMDs de segunda linha, os dados
dos estudos pilotos e de pós-comercialização levantaram
algumas preocupações de segurança. Particularmente, o uso
do fingolimode apresentou alto risco de infecções (infecções
pelo vírus varicela-zoster, criptococose, etc.) e malignidades
(carcinoma basocelular).6 Além disso, foi demonstrado que o
fingolimode pode causar bloqueio da condução atrioventricular e diminuição da frequência cardíaca, como consequência de seu mecanismo de ação através da ligação aos receptores de esfingosina-1-fosfato no tecido cardíaco.
De interesse especial, sabe-se que o uso do natalizumabe
está associado à leucoencefalopatia multifocal progressiva
(LEMP), uma rara infecção oportunista do SNC pelo vírus
JC. Dados recentes relacionados ao perfil de segurança do
natalizumabe revelaram a ocorrência de cerca de 800 casos
de LEMP.3 Qualquer mudança de tratamento deve ser feita
com cuidado, com período de wash-out adequado e realização de IRM e exame do líquido cefalorraquidiano para excluir
LEMP na transição de tratamento. A complexa patogênese
da LEMP que se desenvolve ao longo de meses a anos pode
explicar os casos de LEMP na transição de tratamento. Até
agora, os casos de LEMP na transição de tratamento em pacientes com EM ocorreram dentro de seis a oito meses após a
interrupção do natalizumabe.3 Além disso, a LEMP de novo
também tem sido associada ao uso de fingolimode e de fumarato de dimetila.3
Mais recentemente, acredita-se que o alentuzumabe, o
ocrelizumabe e a cladribina exerçam supostamente um efeito
no sistema imunológico não apenas em termos de imunossupressão, mas também alterando o equilíbrio do processo
inflamatório em andamento, garantindo uma adequada
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imunovigilância. A cladribina foi inicialmente rejeitada para
aprovação devido a uma maior taxa de câncer no grupo
tratado em comparação ao placebo. Apesar de publicações recentes afirmarem que não há evidências de um risco
maior de câncer com a cladribina,7 é prudente observarmos
de muito perto os dados dos estudos pós-comercialização
no mundo real em uma população maior. Da mesma forma,
pode haver um risco aumentado de malignidades para pacientes tratados com ocrelizumabe e alentuzumabe. Além
disso, foram relatados seis casos de LEMP em pacientes com
EM sob tratamento com ocrelizumabe sendo todos os casos
classificados como efeitos de transição de tratamento do
natalizumabe e do fingolimode.3
Portanto, a crescente complexidade do tratamento da
EM enfatiza a importância da tomada de decisão compartilhada entre o paciente e o médico em busca de uma opção
terapêutica individualizada. Nesse sentido, a necessidade de
se concentrar no perfil do paciente, incluindo não apenas as
características clínicas da doença (carga de lesão pela IRM,
gravidade dos surtos e escores do EDSS), mas também comorbidades (doenças cardíacas, distúrbios hepáticos, distúrbios
da tireoide e neoplasias), tratamentos anteriores (especialmente, imunossupressores) e planejamento da gravidez.

Embora as principais vantagens das novas DMDs
derivem do perfil farmacocinético com maior adesão em
comparação aos tratamentos injetáveis de primeira linha, as
DMDs mais recentes sobrecarregam o sistema de saúde com
custos financeiros mais altos quando comparados às DMDs
de primeira linha.8
Finalmente, após décadas de tentativas fracassadas, vale
ressaltar que o primeiro medicamento para o tratamento da
EMPP, o ocrelizumabe, foi aprovado; enquanto o siponimode
pode representar a primeira opção terapêutica oral9, juntamente com a betainterferona subcutânea e a mitoxantrona
para tratamento da EMSP. É fato que a possibilidade de tratar
formas progressivas da doença representa um grande avanço
no manejo da EM, levando a uma mudança de atitude em
relação à EM progressiva, semelhante à observada em relação à EMRR na década de 1990.
Concluindo, devido ao crescente número de medicamentos emergentes para tratar a EM e a falta de dados
definitivos de segurança, estudos observacionais e atividades de vigilância pós-comercialização devem ser implementados, a fim de aumentar o conhecimento sobre o perfil
de segurança desses medicamentos e apoiar a melhoria da
prática clínica.
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Fim da Enxaqueca? Eficácia e Segurança dos
Anticorpos Monoclonais Contra o Peptídeo
Relacionado ao Gene da Calcitonina
Renan Barros Domingues1
A enxaqueca é uma das causas mais importantes de
cefaleia. É uma doença neurológica complexa que atinge
cerca de 13% da população1. Possui grande impacto sobre
a qualidade de vida, com perdas econômicas por conta de
faltas ao trabalho e redução de produtividade, sendo a causa
mais frequente de incapacidade funcional em indivíduos com
menos de 50 anos2. O tratamento preventivo da enxaqueca
visa reduzir o impacto, diminuindo a frequência e intensidade das crises. O tratamento preventivo inclui drogas orais
(beta-bloqueadores, flunarizina, antidepressivos tricíclicos e anticonvulsivantes) e a toxina botulínica, esta última
aprovada apenas em casos crônicos (>15 dias de cefaleia por
mês). Apesar destes tratamentos serrem eficazes, há ainda
necessidade de tratamentos mais efetivos e com menores
efeitos adversos3.
Inúmeras evidências comprovam o envolvimento do
peptídeo do gene relacionado à calcitonina (CGRP) na enxaqueca: a) aumento do CRGP na veia jugular durante as crises, b) aumento do CGRP sérico fora das crises, c) melhora
da dor correlaciona-se com retorno do CGRP a níveis normais após tratamento com sumatriptana, d) níveis séricos
de CGRP são diminuídos após resposta a toxina botulínica
A, e) a administração de CGRP pode induzir crises enquanto
o bloqueio de CGRP reduz a depressão alastrante cortical
experimental4.
As primeiras medicações voltadas contra o CGRP foram
os gepants, moléculas que exercem efeito antagonista nos
receptores de CGRP. Estas moléculas foram testadas no tratamento das crises e para profilaxia da enxaqueca. Apesar dos
resultados favoráveis, a maioria das moléculas desta categoria foi descontinuada em função de hepatoxicicidade. Duas
moléculas desta classe, o rimegepant e o ubrogepant, seguem em investigação, tendo mostrado eficácia e segurança
nos estudos feitos até o momento5. Contudo, em virtude dos
problemas acima mencionados, uma nova classe terapêutica passou a ser desenvolvida, a de anticorpos monoclonais
anti-CGRP.
Os anticorpos são grandes moléculas de glicoproteína,
formados por duas cadeias pesadas e duas cadeias leves,

em forma de Y. Na extremidade das hastes do Y, localizase a região variável do anticorpo, capaz de reconhecer os
antígenos.
Os anticorpos são produzidos por linfócios B. Ao reconhecerem os epitopos antigênicos, através de anticorpos de
superficie, os linfócitos B são ativados, proliferam, e se diferenciam em células efetoras, os plasmócitos. Estes, por sua
vez, são capazes de produzir anticorpos contra o antígeno que
deu origem a esta ativação, potencialmente neutralizando-o6.
Em 1975, Köhler e Milnstein conseguiram, pela primeira
vez, produzir anticorpos monoclonais, ao co-cultivarem linfócitos de camundongos imunizados com células imortalizadas de hibridoma, levando à formação de clones de células
tumorais contendo o gene com a especificidadade pré determinada do anticorpo. Estes anticorpos murinos foram utilizados pela primeira vez em humanos em 1985. O muromonad,
anticorpo anti-CD3, foi aprovado neste ano pelo FDA para
prevenção de rejeição em transplantados renais. Entretanto,
os anticorpos murinos mostraram-se de utilização limitada,
devido ao desenvolvimento de anticorpos contra os próprios,
meia-vida curta e limitações no processo de produção.
A produção de anticorpos monoclonais passou então por
vários processos de evolução. O primeiro foi a produção de
anticorpos quiméricos, em que a porção constante de IgG
é substituída por equivalentes humanos, com homologia de
70%. O primeiro anticorpo quimérico foi o Abciximab (1994),
contra a glicoproteína IIb/IIIa, usado após colocação de stent
coronariano. Posteriormente, foram produzidos anticorpos
humanizados, em que a porção variável murina é introduzida
em anticorpos humanos, obtendo-se maior homologia ainda
com a IgG humana (90%). O primeiro anticorpo humanizado foi o Daclizumabe (1997), inicialmente usado para prevenção de rejeição em transplante renal, recentemente proscrita no tratamento da Esclerose Múltipla devido a relatos
de encefalite.
Homologia de 100% foi obtida com os anticorpos humanos. Neste processo, introduz-se genes humanos de imunoglobulina em camundongos que, quando estimulados
antigenicamente, são induzidos a produzir anticorpos com
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estrutura totalmente humana. Outra forma de produzir-se
anticorpos humanos é através de biblioteca de fagos7.
Os mAbs são moléculas diferentes dos medicamentos
convencionais por sua alta especificidade, alto peso molecular, sendo necessária administração parenteral. Possuem
potencial imunogenicidade. Não apresentam interações
medicamentosas e sua eliminação é feita por reciclagem
de fragmentos. A maior parte das indicações de anticorpos monoclonais se dá na área da oncologia, seguido pelas
indicações nas doenças autoimunes. Na área da Neurologia,
os mAbs têm sido utilizados no tratamento da Esclerose
Múltipla (EM), sendo o natalizumab o primeiro. Outros
mAbs, na EM e em outras condições neuroimunologicas
foram introduzidos8.
Os mAbs já desenvolvidos para tratamento da enxaqueca são:
a) Erenumab – mAb humano, contra o receptor de CGRP,
usado por via subcutânea a cada 4 semanas;
b) Eptinezumab – anticorpo humanizado, contra a
molécula do CGRP, utilizado por via venosa a cada 12
semanas;
c) Galcanezuab – anticorpo humanizado , contra o CGRP,
utilizado por via subcutânea a cada 4 semanas;
d) Fremanezumab – anticorpo humanizando, contra o
CGRP, utilizado por via subcutânea a cada 4 semanas.

Todas estes mAbs mostraram-se eficazes, tanto para
redução do número total de crises por mês, quanto na proporção de pacientes que atingiram ≥50% de redução no
número de dias com enxaqueca por mês. Os efeitos adversos
com todas estas moléculas foram muito pouco significativos
nos estudos até aqui publicados.
A Federação Europeia de Cefaleia propôs a utilização
destas substâncias nas seguintes indicações: pacientes com
enxaqueca episódica ou crônica que tenham falhado em
pelo menos 2 tratamentos preventivos, tenham restrição a
outros medicamentos por conta de comorbidades ou efeitos colaterais, devendo ser usados por 6-12 meses, havendo
restrição de uso em grávidas e lactantes. Apesar de não haver
estudos específicos em populações pediátricas, foram publicadas recomendações nesta população: ≥8 crises/mês,
PedMIDAS≥30, falência de ≥2 tratamentos preventivos. As
contraindicações, além de gravidez e lactação, seriam doença
cardiovascular severa e quebra de barreira hematoencefálica.
Os estudos ate aqui não mostraram diferenças significativas de segurança entre estes mAbs e placebo. A segurança
em gestantes ainda não foi determinada. Os relatos de anticorpos contra estes mAbs são ainda bastante limitados, contudo, nenhum impacto sobre a eficácia foi demonstrado até
o momento9.
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Inteligência Artificial: para Onde Caminha a
Humanidade?
Wilson Luiz Sanvito1
A Inteligência Artificial (IA) permeia o nosso cotidiano e
já estamos vivendo na chamada “Era Digital”. E para começar
vamos desembarcar exatamente na estação inteligência. O
conceito de inteligência é extremamente polêmico e muitas são as definições no mercado de ideias. Na minha opinião, inteligência é a capacidade de um sistema de lidar com
o mundo, é a capacidade de traçar estratégias para solucionar problemas, é a capacidade de lidar com novidades. A
inteligência pode ser desdobrada em dois tipos: a inteligência biológica (própria dos animais e que atinge o seu mais
alto grau na espécie Homo sapiens) e a IA. A expressão IA foi
introduzida pelo cientista da computação John McCarthy em
1956. A IA se ocupa da programação de computadores com
graus de lógica, raciocínio, análise e tomada de decisões. De
sorte que a IA é uma área interdisciplinar que recebe contribuições das ciências da computação (incluindo a informática), mas também da neurociência, da ciência cognitiva,
da psicologia, da matemática, da física... Na história dos avanços da IA é muito importante a lei de Moore - que foi formulada em 1965 e diz o seguinte: ”O computador dobra a sua
capacitação a cada 18 meses”.1,2,3,4
Alguns entusiastas da IA, particularmente o cientista da
computação Ray Kurzweil, acreditam que a IA vai ultrapassar a inteligência humana. Kurzweil denomina esse estágio da civilização da máquina de “Era da Singularidade”. Na
sua opinião, a revolução GNR (Genética, Nanotecnologia,
Robótica) vai impactar de tal modo a nossa civilização que
poderemos atingir, num futuro ainda incerto, uma etapa póshumana. A IA, a robótica, os algoritmos genéticos, as biotecnologias e a nanotecnologia tornam cada vez mais imperceptíveis as fronteiras entre a vida biológica e as máquinas. O ser
humano, em virtude dos avanços da medicina e das tecnologias digitais, começa a se tornar biológico-artificial. De sorte
que nós já atingimos a era do transumanismo, o que vale
dizer o corpo humano está sendo invadido por próteses. O
mundo está cada vez mais hiperconectado, particularmente
pela “Internet das Coisas” e novos dispositivos, denominados wearables estão revolucionando a forma de se relacionar
com o mundo e o próprio corpo. Já existem dispositivos que
podem ser colocados na vestimenta ou ser implantados no
próprio corpo da pessoa e essas novas tecnologias digitais

podem atuar na área de segurança, saúde, entretenimento
etc.1,2,3,4,5
Estamos ingressando na era das neuropróteses
(Braingate) e cada vez mais eletrodos são implantados no
cérebro para atingir áreas-alvo diferentes e com objetivos
diversos: o indivíduo, portando os eletrodos, poderá ser
estimulado para atingir o prazer ou suprimir a tristeza, para
diminuir o apetite – com a finalidade de perder peso -, para
se manter em vigília por períodos prolongados, para suprimir movimentos involuntários anormais (tremores, distonias...). Aqui se impõe equacionar os aspectos éticos, legais
e filosóficos destes procedimentos, levando-se em conta que
o cérebro é um órgão nobre que lida com as nossas emoções,
funções cognitivas e o nosso comportamento.
A genética constitui uma vertente importante da era da
singularidade. À medida que aprendemos os códigos genéticos e proteicos de nossa biologia, conquistamos os meios de
deter a doença e o envelhecimento. Para isso é preciso saber
lidar com a informação central da biologia, que é o genoma.
Com novas tecnologias genéticas será possível controlar
como os genes se expressam e, até, de mudar os próprios
genes. A expressão genética é controlada por peptídeos,
moléculas formadas por sequências de aminoácidos e cadeias curtas de RNA. Através da manipulação do processo de
expressão será possível desativar a expressão de genes causadores de doenças e ativar genes desejáveis. Por outro lado, a
clonagem terapêutica – não com o objetivo de clonar seres
humanos – mas como ferramenta para criar órgãos humanos
(coração, fígado, rim), usando para isso células reprodutivas
no estágio pré-fetal. Essas células sofrem diferenciação e se
tornam totipotentes, podendo se transformar em diferentes
tecidos (muscular, ósseo, nervoso) para transplantes.5
Kurzweil & Grossman abordam no livro “A Medicina da
Imortalidade” - como vencer a morte celular programada: “A
clonagem terapêutica relaciona-se aos telômeros, que são
filamentos de um código repetido no final de cada fita de
DNA. Esses códigos repetidos são como um colar de contas,
do qual uma “conta” cai cada vez que a célula sofre divisão.
Isso limita o número de vezes que uma célula pode se dividir (limite de Hayflick). Quando essas “contas” de DNA acabam, a célula é programada para morrer.” Recentemente,
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descobriu-se que uma única enzima chamada telomerase pode prolongar a extensão dos telômeros, superando,
assim, o limite de Hayflick. Células reprodutivas criam
telomerase e são imortais, o mesmo acontece com as células cancerígenas.3,4
Já a nanotecnologia é a manipulação da matéria em
escala molecular e atômica. Ela é outro pilar da era da singularidade. Os nanorrobôs (nanomontadores) dispõem de
braços e cortadores que agarram e cortam as moléculas em
vários átomos, que depois podem ser rearranjados em outras moléculas. Os nanorrobôs são em essência nanofábricas
vivas. Eles podem criar quase todas moléculas conhecidas. A
nanotecnologia é considerada a tecnologia mais importante
do mundo contemporâneo.
Na área médica a atuação dos robôs é crescente: é a
cirurgia robótica, é o robô que auxilia o médico no diagnóstico diferencial das doenças, é o robô que dá laudos

anátomo-patológicos e radiológicos, é a robotização dos laboratórios de análises.
A telemedicina, proporcionada pelos satélites artificiais,
já é uma realidade nos países desenvolvidos e pode auxiliar
muito no atendimento dos pacientes do Brasil profundo. A
revolução digital já começa a impactar, e muito, o ato médico.
Na minha opinião, a relação médico-paciente é singular: ver,
sentir, escutar. Essa relação depende de um binômio – de
dupla mão – que embute razão e emoção. É o olho no olho,
é a linguagem verbal e gestual, é o calor humano que só uma
consulta presencial permite. A comunicação eletrônica é um
meio frio. As modernas tecnologias médicas são fantásticas e
muito contribuem para o diagnóstico e tratamento das mais
variadas doenças e não as utilizar seria se comportar como
o cidadão americano, que quando viu o primeiro carro circulando pelas ruas de Detroit, exclamou: “Muito engenhoso,
mas nunca substituirá o cavalo!”.
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PALESTRA

Intervenções Musicais na Reabilitação da
Memória em Idosos
Shirlene Vianna Moreira1,2
A memória não é um sistema simples e único. Pacientes
amnésicos, por exemplo, são capazes de realizar inúmeros
tipos de aprendizado e demonstram isso através da melhora no desempenho, embora não se lembre da experiência
de aprendizado. A música pode funcionar como um tipo de
gatilho de memória, onde o aprendizado musical ocorreu, e
se mantém durante a vida. Isso porque o sistema de memória
não é único, e sim, existem vários tipos. A memória também
muda ao longo do desenvolvimento humano. O sistema de
memória apresenta três qualidades, ou seja, a capacidade de
codificar (ou introduzir uma informação), de armazenar e
evocar informação advindas do meio externo.1
As informações fluem em diversos tipos de memória. A
memória sensorial, por exemplo, está relacionada a percepção, A memória a curto prazo é aquela que retém temporariamente pequenas quantidades de material em breves períodos
de tempo. A memória de trabalho, ou memória operacional
como também é conhecida, está relacionada a manutenção e manipulação temporária de informações. A memória
de longo prazo explícita ou também chamada de declarativa pode ser episódica, ou seja, está relacionada a eventos
de nossa vida e acontecimentos específicos, como ouvir uma
música e lembrar de um fato relacionado a um tempo vivido. Já a memória a longo prazo explícita semântica inclui
armazenamento de informações sobre o mundo, ou seja, significado das palavras e se estende a atributos sensoriais. Já a
memória musical, pode ser definida como codificação neural de experiências musicais assim como no armazenamento
destas experiências e posterior evocação.2 Estudos envolvendo doença de Alzheimer (DA) e música indicam uma
maior preservação de áreas cerebrais envolvidas no processamento da música. Os autores constataram que a memória
musical parece estar parcialmente independente de outros
sistemas de memória, sendo que na DA a memória musical
pode estar parcialmente preservada.2
Mecanismos e substratos neurais da memória musical apresentam diferentes redes cerebrais anatômicas.
Curiosamente, tem sido demonstrado que diferentes aspectos
da memória musical podem permanecer intactos enquanto a
anatomia do cérebro e as funções cognitivas correspondentes estão prejudicadas.2 Além disso, regiões relacionadas à

memória musical como o córtex cingulado anterior caudal e a
área motora suplementar correspondem às áreas que mostraram atrofia cortical e disrupção do metabolismo de glicose
mínimas, comparada com o restante do cérebro. Portanto, a
deposição de ß-amiloide nestas regiões encontra-se em estágio precoce do curso esperado do desenvolvimento dos biomarcadores, estando relativamente bem preservada. Estes
resultados podem explicar a surpreendente preservação da
memória musical na DA.2
Estudos com musicoterapia e demência vêm demonstrando a eficácia do tratamento dos sintomas comportamentais e psicológicos, tais como agitação, irritabilidade,
depressão e apatia.3,4 Alguns estudos se concentram na investigação da cognição analisando funções cognitivas especializadas, tais como memória, função executiva, atenção e
linguagem.3,5
O processo de envelhecimento pode estar associado
a distúrbios cognitivos sendo que os quadros demenciais
variam de acordo com o histórico clínico e tipo de patologia. A demência da DA é a mais frequente e com critérios
diagnósticos bem estabelecidos.6 Terapias direcionadas para
aliviar os sintomas devem, de preferência, ser iniciadas precocemente no estágio da doença quando a função cognitiva
não é gravemente prejudicada. Um atraso de dois anos no início da demência, usando previsões baseadas em estudos de
incidência da EUA, pode reduzir a prevalência de demência
em 23%.6
Os déficits dos sistemas de memórias nas pessoas com
DA e outras demências têm sido uma das funções cognitivas que tem recebido mais atenção, principalmente quando
esta função afeta atividades de vida diária (AVD) do paciente.
Concomitante aos déficits de processamento da memória
declarativa semântica, subordinadas aos lobos temporais
mediais e laterais7,8, também são encontradas alterações na
memória de curto prazo desde o início da doença.9 A memória
episódica e algumas atividades instrumentais de vida diária
(AVDI), por exemplo, adesão ao trabalho doméstico, medicação, utilização de transporte, a gestão de dinheiro, etc são
afetados no início do curso da DA sendo os principais contribuintes para a incapacidade funcional associada à doença.10
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A música pode potencialmente evocar lembranças armazenadas na memória de pacientes com DA. Apesar de as pessoas com condições progressivas da DA não se recuperarem
(recuperação completa das funções idênticas às perdidas ou
comprometidas após a lesão cerebral), a deterioração pode
ocorrer em diferentes velocidades sendo indicado programas
de reabilitação de memória.7 A adoção de uma abordagem
compensatória oferece a melhor possibilidade de redução
dos problemas cotidianos e aumento da independência
funcional e qualidade de vida para a maioria daqueles com
déficit orgânico de memória.7 Estratégia compensatória
baseia-se na hipótese que não podermos restaurar o funcionamento perdido, e por isso, devemos auxiliar as pessoas
com déficits de memória a lidarem com suas dificuldades.
Em outras palavras, oferecer a possibilidade de redução
dos problemas cotidianos capacitando as pessoas para que

tenham funcionamento tão independente quanto possível
em seu próprio e adequado ambiente.
O uso da música na reabilitação da memória pode ser um
aliado importante auxiliando na abordagem compensatória.
Precisamos levar em conta estilos e preferências musicais
individuais porque pessoas diferentes podem preferir estilos musicais e rítmicos diferentes. Na medida do possível,
devemos focar naquilo que a pessoa com comprometimento
de memória quer e precisa aprender. Devemos trabalhar assim
com materiais musicais que serão úteis na vida cotidiana.
Assim, o uso de exercícios musicais pode ser utilizado para
estimular várias funções da memória. Os estímulos musicais
podem ser usados como um dispositivo mnemônico em uma
canção, rima, canto ou para facilitar a aprendizagem de informações não musicais por sequenciamento e organização da
informação em padrões temporariamente estruturados.
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PALESTRA

Estudos Investigativos em Cognição Musical
Tereza Raquel Alcântara-Silva1
A cognição, de maneira geral, pode ser compreendida
como um sistema de rede neurofuncional complexo, organizado de maneira sistêmica em várias regiões cerebrais,
envolvidos na aquisição de conhecimento. Compõem as funções cognitivas a atenção, percepção, linguagem, memória e
raciocínio intelectual. A cognição incorporada ou cognição
corporificada, é um novo conceito que surgiu em 1991, a
partir da compreensão de que além dos processos neurais,
a experiência corporal do agente e os contextos da vida real,
também incorporavam o processo cognitivo para aquisição,
armazenamento de informações e de conhecimento1,2. A
música é um fenômeno quase que onipresente, pois está em
toda parte do mundo, é experimentada e requerida por pessoas de todas as faixas etárias. Ela exerce variadas funções na
vida do homem, tanto no plano individual como no coletivo.
A experiência musical é complexa, pois envolve tanto elementos musicais (melodia, ritmo, harmonia, timbre, dentre
outros) como os não musicais (sensação, percepção, atenção,
memória, linguagem, planejamento, emoção, movimento
entre outros), é uma experiência idiossincrática, por associar à subjetividade do indivíduo. Desta forma, diz-se que a
experiência musical é multissensorial por ativar várias áreas
cerebrais, inclusive, praticamente todas as funções cognitivas. Além do mais, a atividade musical, seja em nível performática, educacional ou terapêutico, promove a neuroplasticidade 3. O acesso à essas informações, somente foi possível
devido aos avanços da neurociência, no que se refere a busca
por melhor compreensão desta estreia relação entre a música
e o cérebro e, de maneira mais específica, acompanhando
esta tendência investigatória neurocientífica, a cognição
musical, tema deste trabalho. A cognição musical é a área da
neurociência que estuda os mecanismos cerebrais envolvidos na atividade musical, tais como a percepção musical,
performance, composição musical, emoção musical dentre
outros, que por sua vez, estão relacionados às funções cognitivas4. Engloba, também, temas relacionados a respostas
não musicais decorrentes da experiência musical, como por
exemplo, de que maneira a música auxilia na minimização
da dor, interfere nos neurotransmissores, promove melhora
motora, dentre outros. Ampliando este conceito, a cognição
incorporada defende a ideia de que, durante a experiência
musical ocorre uma interação entre o sistema motor (gestos, movimentos corporais) e a percepção musical, isto é,

o corpo funciona como mediador entre o ambiente físico
(música como ondas sonoras se movendo no ar) e a experiência musical subjetiva (sentimento em resposta à música) 1,5
envolvendo o afeto musical, a emoção que por sua vez ativam o sistema de recompensa e motivação, com isso, melhora a empatia e vínculo social 6. Nesta perspectiva, a música
constitui um estímulo externo que ativa sistemas neurais
específicos, dentre eles o cognitivo e emocional 7. A cognição
musical tem suas raízes teóricas na psicologia do século XIX
e se instituiu, em 1993 com fundação da Society for Music
Perception and Cognition e o lançamento do periódico Music
Perception e em 1990 teve a primeira conferência internacional sobre cognição e percepção musical 8. No Brasil a
Associação Brasileira de Cognição & Artes Musicais (ABCN)
é um espaço interdisciplinar voltado à área de estudo sobre
a mente musical e realizou o primeiro evento científico em
2004, com edições anuais. Vinculados à ABCM existem dois
periódicos destinados à divulgação de pesquisas relacionadas ao tema. Ainda, existem grupos de pesquisa no CNPq que
integram a temática. Uma consulta no Diretório de Grupos
de Pesquisa permite acesso a informações sobre os grupos
de pesquisa certificados, ao utilizar: “Cognição Musical”,
foram encontrados 17 grupos cadastrados e 23 linhas de pesquisa que abordam o tema. Outra consulta usando: “Música
e Cognição” foram encontrados 11 grupos cadastrados e 15
linhas de pesquisa relacionados ao assunto. Com base nestas informações introdutórias e tendo em vista que o objetivo
desta palestra é apresentar um panorama sobre as pesquisas
que envolvem a cognição musical na perspectiva da neurociência, realizamos um levantamento do número de publicações científicas a respeito do tema. Utilizamos primeiramente a base de dados Scopus (www.scopus.com) para os
descritores em inglês e seguiu as seguintes etapas: a) “Music
and Cognition” do período de 2009 a 2019; b) “Music and
Cognition”; c) “Music and Memory”; d) “Music and Attention”
e; e) “Music and Language”. Para os quatro últimos o período
de busca foi entre 2015 e 2019. Para todas as etapas a colheita
dos dados obedeceu a seguinte ordem: quantidade total, em
seguida, restringimos somente para as publicações na área
de neurociências e por fim, filtramos apenas aquelas da
categoria artigo. Os resultados estão expressos no Quadro
1. Para refinar a busca a partir dos resultados encontrados
para “Music and Cognition” foram aplicados os critérios de

Universidade Federal de Goiás

1

Tequels@ufg.br

93

inclusão a seguir: que fizessem referência a algum aspecto
relacionado à música tais como música, musical, ritmo,
melodia, harmonia, vocal, canto, dentre outros. Além do
mais, deveria constar no resumo, relação com a cognição e
houvesse alguma medida objetiva do comportamento cerebral frente ao estímulo musical (neuroimagem, eletroencefalografia etc). Dos 215 artigos incluídos (Quadro 1), após a
leitura dos resumos foram excluídos 174. Tomando por base
os 41 artigos incluídos, seguimos o nosso trabalho, com o
propósito de identificar os temas abordados nos estudos, os
quais estão apresentados no Quadro 2. Usando o descritor
em “Música e Cognição”, na base de dados Lilacs – Bireme
(basis.bireme.br), seguindo a mesma orientação anterior,
isto é, período entre 2015 a 2019, publicados no idioma

português. Encontramos o total de 13 artigos sobre o tema.
Destes, apenas quatro entraram na contagem, pois os nove
restantes foram publicados no idioma inglês. Para concluir,
podemos dizer que a cognição musical tem sido objeto de
interesse dos estudos na área da neurociência e oferece um
amplo e variado espectro de temas e ainda estão longe de
serem esgotados. Nesse sentido, sugerimos que outros parâmetros musicais, além do ritmo, sejam incluídos nas investigações com maior frequência, apesar da complexidade
metodológica que os envolve, pois são passivos de gerarem
muitos vieses nos estudos. Finalmente, as pesquisas relacionadas à música e cognição são de grande valia para aplicação dos resultados na clínica musicoterapêutica em benefício dos pacientes com sequelas de doenças neurológicas.

Quadro 1. Número de publicações por descritores, período de busca e tipo de publicação
Descritores
Music and Cognition
Music and Cognition
Music and Memory
Music and Attention
Music and Language

Período da busca
2009-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019
2015-2019

Geral
2190
1112
1539
2115
2692

Número de artigos
Neurociência Geral
559
326
277
216
292

Neurociência/Artigos
472
215
215
172
207

Quadro 2. Número de artigos publicados de acordo com o tema (categoria e subcategoria)
Categoria
Aspectos musicais

Experiência musical

Aspectos cognitivos

Categoria de Idade
Genética
Sistemas

Relação com doença
Pesquisa com animais
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Subcategoria especificada
Ritmo
Melodia
Tonalidade e atonalidade
Harmonia
Instrumento musical piano
Instrumento musical bateria
Consonância e dissonância
Ouvido absoluto
Audição musical
Performance
Improvisação musical
Linguagem
Declínio cognitivo de idoso
Atenção
Função visuoespacial
Flexibilidade cognitiva
Déficit cognitivo
Adulto/Idoso
Criança
Nervoso (identificação de áreas cerebrais
Nervoso (Neuroplasticidade)
Endócrino
Neurofisiológico
Esquizofrenia
Epilepsia

Número de artigos
08
02
01
01
01
01
01
01
18
07
03
07
03
01
01
01
01
39
01
03
10
04
01
01
01
01
01
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PALESTRA

Microbiota Intestinal e suas Implicações
Neuroinflamatórias na Doença de Alzheimer
Vanêssa Gomes Fraga¹
A microbiota gastrointestinal constitui o mais extenso
e diverso reservatório de micro-organismos em humanos,
abrangendo pelo menos 1000 espécies que somam cerca
de 1014 micro-organismo.1,2 A microbiota intestinal humana
(MIH) inclui bactérias não patogênicas, arqueas, fungos,
vírus e protozoários, cujo material genético compõe um
metagenoma com cerca de 4 milhões de genes, que suplantam em aproximadamente 150 vezes os cerca de 26 mil genes
que compõem o genoma humano.1,3 Algumas funções conhecidas associadas à MIH incluem a manutenção da integridade intestinal, síntese de vitamina K, aproveitamento energético através da absorção de ácidos graxos de cadeia curta e
regulação do sistema imune.2 Entretanto, este vasto conjunto
de micro-organismos parece influenciar estados de saúde e
doença de forma muito mais profunda, e nos últimos anos,
muitos estudos tem sido desenvolvidos buscando-se estabelecer perfis de disbiose da MIH em variadas patologias de etiologia complexa, como diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, doença renal crônica e transtornos neurológicos
como autismo, esclerose múltipla e demência.
A MIH modula funções cerebrais e pode influenciar a
patogênese de doenças neurodegenerativas como a doença
de Alzheimer (DA), através de vários mecanismos envolvendo
o eixo bidirecional denominado cérebro-intestino-microbiota
(Figura 1). As vias de comunicação deste eixo são complexas
e não completamente elucidadas, e incluem fibras aferentes e eferentes do sistema nervoso autônomo (SNA) e entérico (SNE) e os sistemas imune e neuroendócrino.4,5 Células
enteroendócrinas são capazes de detectar metabólitos no
lúmen intestinal e promover comunicação com o cérebro
por meio de diferentes vias: ativação do nervo vago, conexões
neuroepiteliais e através de hormônios e neurotransmissores
derivados de células epiteliais (3). Além disso, os metabólitos provenientes da microbiota e fatores solúveis derivados
de células epiteliais intestinais podem atingir a corrente sanguínea, estimular a produção de mediadores inflamatórios e
atravessar a barreira hematoencefálica (BHE), cujas células
endoteliais expressam receptores para diversas substâncias
e nutrientes.3
A DA, causa mais frequente de demência, exibe
como um de seus marcadores fisiopatológicos centrais a

deposição extraneuronal de fibrilas e oligômeros do peptídeo beta amiloide. Tal alteração, em conjunto com os
emaranhados neurofibrilares formados a partir da proteína tau hiperfosforilada, incita uma difusa e crônica
resposta neuroinflamatória, fator que contribui para
a morte neuronal.6 Bactérias e fungos que compõem a
MIH produzem grandes quantidades de proteínas amiloides, que estão associadas a adaptação celular e molecular por favorecer a adesão, formação de biofilme, agregação e infectividade bacteriana.4 Padrões amiloides de
dobramento proteico são abundantes e conservados na
natureza. Oligômeros contendo proteínas com dobramento anormal podem induzir a polimerização de outras proteínas, como demonstrado em estudos in vitro e
in vivo, em um processo denominado cross-seeding ou
semeadura heteróloga.7 Desta forma, uma interessante
hipótese acerca da influência da MIH na ocorrência de
transtornos neurodegenerativos reside no potencial de
proteínas bacterianas amiloides ocasionarem uma reação cruzada de dobramento em proteínas humanas, contribuindo assim para a geração de agregados proteicos
alterados observados em muitas doenças, como na DA.8
Além disso, produtos bacterianos, por mimetismo molecular, também podem induzir um estado de estresse oxidativo, inflamação e toxicidade celular, com alteração da
permeabilidade intestinal e da barreira hematoencefálica
favorecendo a patogênese da demência.3,8
A composição do MIH não é estável, variando entre indivíduos e também de acordo com a idade e estímulos ambientais. A composição da microbiota tende a alterar-se gradualmente com o envelhecimento, observando-se redução da
diversidade e aumento da prevalência de bactérias do filo
Bacteriodes em relação ao Firmicutes,9 como exemplificado
na Tabela 1. É possível que tais alterações, bem como o
estabelecimento de uma microbiota disbiótica contribuam
para o desenvolvimento e progressão da DA. Desta forma,
a modulação da MIH através do uso de pre e probióticos
surge como possível alternativa terapêutica para este subtipo demencial, visando conter o declínio cognitivo, o dano
tecidual cerebral e reduzir a deposição amiloide no parênquima cerebral.10
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Tabela 1 - Variação da composição percentual da microbiota considerando filos bacterianos em adultos e idosos (9).
Filos
Bacteriodes
Firmicutes
Proteobacteria
Actinobacteria
Verrucomicrobia, Lentisphaerae e Fusobacteria

Adultos (%)
41
51
5
0,8
2,0

Idosos (%)
57
40
2
0,4
0,4

O eixo cérebro-intestino-microbiota é bidirecional. 1. Metabólitos provenientes da microbiota podem alcançar a circulação sistêmica. 2. Proteínas e
lipopolissacarídeos produzidos pela microbiota são estímulos para a produção de citocinas pró-inﬂamatórias. 3. Proteínas amiloides derivadas da microbiota
podem induzir alterações de conformação em proteínas do hospedeiro (cross-seeding). 4. Terminais nervosos sensoriais, como o nervo vago, podem ser ativados
por neurotransmissores e hormônios intestinais liberados por células enteroendócrinas. 5. Neurotransmissores podem afetar o funcionamento intestinal e a
composição da microbiota. 6. Proteínas e metabólitos derivados da microbiota assim como citocinas podem atravessar a barreira hematoencefálica alcançando
o parênquima cerebral.

Figura 1 – Interações no eixo cérebro-intestino-microbiota.
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TRABALHO

Avaliação do Perfil Sociodemográfico e Clínico
dos Pacientes Atendidos no Ambulatório
de Atenção a Crianças e Adolescentes com
Transtorno do Espectro Autista do Hospital
Universitário de Referência de um Município
da Zona da Mata Mineira
Márcia Helena Fávero de Souza1, Ana Teresa Dias Albino Destro de Macêdo1,*, Cacilda Andrade de Sá1, Ana
Carolina Meneghin Moraes1, Lesliê Aparecida de Freitas1, Maria Cristina Fernandes Lima Britto1.
Os Transtornos do Espectro Autista (TEA) englobam
um grupo de transtornos do desenvolvimento, cujas características envolvem alterações na interação social, na comunicação e no comportamento, em níveis de gravidade variados, podendo ocorrer desde quadros leves até quadros mais
graves, com prejuízos nas atividades de vida diária (AVDs)¹.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os TEA
estão presentes desde o nascimento e se manifestam antes
dos 3 anos, com respostas anormais a estímulos auditivos ou
visuais acompanhadas de dificuldades na compreensão da
linguagem². Estima-se que a cada 88 nascimentos, um seja
portador de TEA³.
A identificação precoce dos sinais e sintomas dos TEA é
fundamental, assim como a avaliação multiprofissional, possibilitando a atenção precoce e individualizada, uma vez que
os resultados positivos decorrentes das terapias são tão mais
significativos quanto mais precocemente instituídos⁴.
O estudo tem como objetivo descrever o perfil sóciodemográfico e clínico dos pacientes em atendimento no
Ambulatório de Atenção a crianças e adolescentes com
Transtorno do Espectro Autista do Hospital Universitário da
Universidade Federal de Juiz de Fora (HU- Cas/UFJF) e, a partir dos resultados obtidos, promover uma melhor caracterização da população atendida, colaborando para uma abordagem clínica multidisciplinar mais efetiva e focada na demanda
existentente, além de entender a rede de atendimento, aperfeiçoar o fluxo interno dos pacientes entre a equipe multidisciplinar e proporcionar um Projeto Terapêutico mais efetivo.
O desenho do estudo foi transversal, descritivo, com
abordagem quantitativa, a partir da análise de dados clínicos e sociodemográficos contidos em prontuários e através

de anamnese semiestruturada feita com o paciente e seus
responsáveis. A amostra foi composta por crianças encaminhadas pela atenção primária e secundária, que possuiam
hipótese diagnóstica de TEA e após autorização dos pais ou
responsáveis, por meio do Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido. A pesquisa foi autorizada após submissão ao
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos - CEP da
Universidade Federal de Juiz de Fora/UFJF, sendo cumpridas as normas éticas. A coleta de dados aconteceu durante o
período de 01/08/2018 a 31/07/2019.
A pesquisa em 88 prontuários resultou em 44 (50%) resultados positivos para TEA. Destes, 75% sob CID 10 F84.0,
20.45% sob CID 10 F84.1 e 4,54% sob CID 10 F 84.5. Os demais
44 (50%) prontuários foram excluídos da análise ao apresentarem como principal hipótese diagnóstica quadros de
Transtorno de Deficit de Atenção e hiperatividade (TDAH),
em 27,27% dos casos; retardo mental leve, moderado ou grave,
em 22,72% dos casos; e Transtorno Opositivo Desafiador
(TOD), em 9,09% dos casos.
A idade média dos pacientes foi de 7,8 anos, sendo 84%
do sexo masculino; 86,3% estudantes em escola regular e
55,26% destes acompanhados por professor de apoio em sala
de aula. A faixa etária média dos pais foi de 36.5 anos, sendo
48,71% casados, 25,64% divorciados, 23,07% solteiros e 2,56%
viúvo. Observamos, também, a prevalência de 42,85% dos
pais católicos, 37,5% evangélicos, 16,07% ateus e 3,57% espíritas. Em relação ao nível de escolaridade e profissão dos pais,
observamos que, em sua maioria, 48.43% possui nível médio
completo, 12,5% fundamental completo, 10.93% fundamental incompleto, 9,37% superior incompleto, 7,81% superior
completo, 3,12% ensino técnico, 1,56% médio incompleto e
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1,56% analfabeto; 20,27% são profissionais do lar, 16,21% desempregados, 6,75% motoristas e 4,05% vendedores. Sobre a
renda familiar mensal, qualidade de moradia e quantidade
de moradores em casa, observamos que 45,45% possuem
renda familiar mensal de 1 salário mínimo ou menos, 40,90%
2 salários mínimos; 4,54% 3 ou mais salários mínimos e 9,09%
não possui renda fixa mensal; 78,57% vive em casa própria,
14,28% em casa alugada e 7,14% em zona rural; 22,58% vive
com mais duas pessoas em casa, 45,16% com mais três pessoas e 29,03% com 4 ou mais pessoas.
Observamos, também, que a origem do encaminhamento ao ambulatório partiu, em sua maioria, de pediatras (27,27%), 15,90% de neurologista, 9.09% CAPSi, 9.09% da
APS, 6,81% por psiquiatra da infância e adolescência, 4,54%
por psiquiatra geral, 2,27% por psicólogo infantil, 2,27% por
fonoaudiólogo, sendo que em 20,45% dos casos não havia registro em prontuário; 45,4% com queixa principal de suspeita
ou diagnóstico de autismo, 27,27% de atraso no desenvolvimento da fala, 13,63% irritabilidade e agressividade, 6,82%
dificuldades de interação social, 4,54% mudanças comportamentais, 4,54% agitação psicomotora, 2,27% depressão e
ideação suicída, 2,27% “manias”, 2,27% estereotipias, 2,27%
intolerância à barulhos, 2,27% hiporexia e choro frequente
e 2,27% para fazer perguntas e exames. Dentre as principais
comorbidades associadas ao TEA, observamos a prevalência de 70,45% de transtornos alimentares como seletividade alimentar, sendo a principal recusa a verduras e frutas
(90,32%), 13,63% compulsão alimentar, 38,63% disturbios do
sono, 20,45% rinite alérgica, 13,63% constipação intestinal e

11,36% asma Acerca das terapias multidisciplinares, 90% dos
pacientes consulta-se com assistente social, 18,9% com fonoaudiológico, 17,8% psicólogo infantil, 34,09% terapeuta ocupacional, 9,09% psicomotricidade, 15,90% psicopedagogo,
11,36% fisioterapeuta, 13,63% neurologista, 11,36% pediatra,
4,54% gastroenterologista pediátrico, 2,27% pneumologista;
13,63% pratica natação, 9,09% equoterapia; 27,27% utilizam
monoterapia com 1 antipsicótico, 20,45% 1 antipsicótico
associado a outra substância, 13,63% 2 antipsicóticos, 9,09%
2 antipsicóticos associados a outra substância e 4,54% outras substâncias; sendo o antipsicótico Risperidona o mais
utilizado, em 47,72% dos casos, seguido por neulepti, em
15,90% dos casos, 9,09% Ritalina, 6, 81% imipramina, 6,81%
Acido Valproico, 4,54% Aristab, 4,54% Sertralina, Ainda, se
observou 17,45% de faltas em consultas, durante o período
de análise.
Conclui-se sobre a importância dos profissionais de saúde
nos diversos níveis de atenção, principalmente na Atenção
Primária à Saúde, para diagnóstico e encaminhamento precoces dos pacientes ao serviço especializado, bem como
sobre a importância das terapias interdisciplinares e medicamentosas, quando necessárias, e a necessidade de otimizar a adesão ao tratamento e a atenção integral ao paciente,
que são imprescindíveis na prevenção de agravos à saúde e
na melhoria da qualidade de vida destes pacientes e de seus
familiares. Ainda, destacamos a importância da produção de
mais estudos sobre o tema, na busca de incentivar políticas
públicas que garantam proteção social e apoio às famílias de
pacientes com TEA.
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TRABALHO

Perfil Epidemiológico de Hospitalizações
de Pacientes Neurológicos: Desafios para o
Currículo em Neurologia na Graduação Médica
Breno Mello Tavares Leite1,*, Fábio A.M. Souza1, Tatiane Moreira Alvarenga2, Jéssica Souza Tilli Marques2,
Davi Cascelli Schelb Scalla Pereira, 4Demóstenes Moreira4, Bruno Magalhães Leite2, Fabiana V. Ferreira2,
Marcos Moreira1,2,3
O ensino nas faculdades de medicina enfrenta o desafio
da integração da avalanche de novos conhecimentos científicos com a grade curricular da graduação1. Na virada do
século, autores brasileiros observaram a problemática do
grande volume de conhecimentos incorporados à graduação
médica, resultante principalmente dos grandes avanços tecnológicos, especialmente no âmbito da neurologia2. Sob essa
ótica, propunham a necessidade de adaptação dos conteúdos programáticos com os transtornos mais prevalentes em
determinado meio2.
Neste contexto, estudos epidemiológicos são importantes
fontes para orientação de perfis de pacientes neurológicos
em um determinado local de prestação de serviço de saúde.
Não somente servem de extrema utilidade para prática
clínica diária de profissionais de saúde3, como também fornecem substrato para a elaboração de um conteúdo curricular mínimo através da definição de prioridades, tanto ao nível
da graduação como também para programas de residência
médica em neurologia2,4,5.
Somente dois estudos publicados em território nacional
compararam os grupos de diferentes afecções do sistema
nervoso assistidas em um determinado ambiente de atenção à saúde. O primeiro, publicado por Ferri-de-Barros et
al. (1996)2, analisou os diagnósticos iniciais de pacientes
encaminhados a um ambulatório de neurologia, em um
hospital público universitário no município São Paulo. Já o
segundo, publicado por Ferri-de-Barros et al. (2000)6, investigou os transtornos mais frequentes de pacientes que procuraram o Pronto Socorro de três instituições no estado de
São Paulo.
Ao analisar-se em âmbito mundial a problemática da
escassez de estudos epidemiológicos na neurologia, reconhece-se a falta de informações confiáveis sobre a prevalência de doenças do sistema nervoso, conforme o projeto mundial de saúde pública da Organização Mundial de Saúde
(OMS)7,8. Este último é conhecido como a Iniciativa Global
sobre Neurologia e Saúde Pública, cujo objetivo é ampliar o

conhecimento de profissionais sobre frequência e gravidade
de distúrbios neurológicos 9.
Em adendo, evidencia-se um certo despreparo dos
médicos para o exercício da profissão possivelmente relacionado ao acúmulo de competências, habilidades e conhecimentos cada vez maior que lhes é exigido durante a graduação10. Tal fato tornou quase impossível saber os detalhes de
uma determinada especialidade durante o decorrer do curso
médico, uma vez que um programa hipotético que contemplasse todas essas temáticas seria extenso em demasia, tornando-se inviável e infactível2.
Isto posto, nesse cenário de escassez marcante de estudos epidemiológicos sobre doenças neurológicas na literatura médica nacional e internacional associado a uma maior
demanda de integração teórico-prática para as escolas médicas, foi realizado este estudo que contemplou uma investigação acerca dos aspectos epidemiológicos de doenças neurológicas em um hospital de ensino.
O objetivo do trabalho foi descrever a prevalência de
doenças neurológicas e o perfil epidemiológico de pacientes internados em uma enfermaria de um hospital escola do
município de Juiz de Fora – MG.
Após a aprovação pelo comitê de ética em pesquisa (CEP)
da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora
(FCMS/JF – SUPREMA), CAAE: 16788619.3.0000.5103, foram
selecionadas as 145 primeiras fichas de avaliação neurológica
(FAN’s) do serviço de neurologia de um hospital de ensino do
município de Juiz de Fora – MG.
As FAN’s foram elaboradas, desde a primeira turma de
residência médica em neurologia, no início do ano de 2016,
para padronizar o preenchimento epidemiológico e clínico
detalhados de todo paciente internado em regime de internação hospitalar aos cuidados do serviço de neurologia.
Para cada uma das 145 primeiras FAN’s, arquivadas entre
o período de março de 2016 a maio de 2019, os seguintes
dados foram registrados em uma tabela do programa
Windows Excel: nome do paciente, número da FAN, data
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de nascimento, idade, gênero, local de residência (cidade/
estado), anos de estudo (IBGE), cor de pele (IBGE), comorbidades (tabagismo, etilismo, diabete melito, hipertensão arterial sistêmica e neoplasias), história familiar (distúrbios neurológicos), diagnóstico final durante a internação, data de
revisão do prontuário e médico responsável. Os diagnósticos
foram alocados em 15 grandes grupos de doenças neurológicas a saber: doenças vasculares do sistema nervoso central;
doenças infecciosas do sistema nervoso central; polirradiculoneuropatias/neuropatias cranianas e periféricas; doenças
desmielinizantes e inflamatórias idiopáticas; distúrbios neurológicos funcionais; mielopatias/encefalopatias associadas
a deficiências vitamínicas e distúrbios metabólicos; epilepsias; cefaleias e dor; demências e outros distúrbios cognitivos e comportamentais; miopatias e doenças da junção neuromuscular; doenças do neurônio motor – esclerose lateral
amiotrófica; distúrbios dos movimento; traumatismos cranioencefálico/ raquimedular & síndromes de compressão
medular; doenças heredodegenerativas; e tumores cerebrais.

Os dados das FAN’s foram transcritos e tabulados separadamente por meio do programa Windows Excel e, depois,
unificados. A planilha foi transferida para o programa SPSS
23.0, onde foi realizada a análise estatística. Foram calculados os valores de médias e desvio padrão para as variáveis
numéricas.
A tabela 1 demonstra o perfil epidemiológico dos pacientes hospitalizados.
Na tabela 2 está representada a distribuição dos diagnósticos finais durante a internação em grupos neurológicos.
No presente estudo, foram descritos os grupos de doenças neurológicas mais prevalentes em uma enfermaria de um
hospital escola. A partir dos resultados encontrados podese constatar que os quatro grupos de doenças do sistema
nervoso mais prevalentes perfazem, em conjunto, mais da
metade de todos os diagnósticos neurológicos de uma enfermaria de um hospital escola.
Desse modo, a partir deste trabalho, as aulas teóricas da
graduação em neurologia podem fornecer relevância maior

Tabela 1 – Perfil epidemiológico dos 145 pacientes atendidos entre março de 2016 a maio de 2019 na enfermaria de neurologia
de um hospital de ensino de Juiz de Fora - MG.
Distribuição dos pacientes atendidos
Variáveis observadas
Homens (n=79)

Mulheres (n=66)

Homens e mulheres (n=145)

52,27±17,53

41,06±17,66

47,17±18,21

43 (54,43%)
22 (27,84 %)
12 (15,18%)
2 (2,53%)

39 (59,09%)
17 (25,75%)
10 (15,15%)
0(0%)

82 (56%)
39 (27%)
22 (15%)
2 (1%)

69 (87,34%)
10 (12,65%)

43 (65,15%)
23 (34,84%)

112 (77%)
33 (23%)

22 (27,84%)
57 (72,15%)

14 (21,21%)
52 (78,78%)

36 (25%)
109 (75%)

Número de óbitos

3 (3,80%)

4 (6,01%)

7 (4,83%)

Causa dos óbitos

ELA (n=2)

ELA (n=1)

ELA (n=3)

Mielinólise pontinha
secundária a distúrbios
hidroeletrolíticos (n=1)

Neoplasia em tronco
encefálico (n=1)

Mielinólise pontinha secundária a
distúrbios hidroeletrolíticos (n=1)

SGB (n=1)

Neoplasia em tronco encefálico
(n=1)

Média de idade e
desvio padrão
Cor da pele
Branca
Preta
Parda
Não informado
Comorbidades associadas
Sim
Não
História familiar de distúrbios
neurológicos
Sim
Não

Meningoencefalite herpética
(n=1)

SGB (n=1)
Meningoencefalite herpética (n=1)

ELA: Esclerose Lateral Amiotrófica; SBG: Síndrome de Guillain-Barré.
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Tabela 2 – Distribuição dos 145 pacientes atendidos entre março de 2016 a maio 2019 na enfermaria de neurologia de um
hospital de ensino de Juiz de Fora - MG em quinze grupos neurológicos e seus respectivos diagnósticos.
Grupos Neurológicos

Doenças Vasculares do Sistema
Nervoso Central

Número de
pacientes totais
e (%)

25 (17,2%)

Diagnósticos
Acidente vascular encefálico isquêmico (n=21):
-Aneurisma de septo interatrial e hiperhomocisteinemia (n=1)
-Síndrome da vasoconstrição cerebral reversível (n=1)
-Arterite temporal (n=1)
-Flütter atrial (n=1)
-Fibrilação atrial (n=1)
-Miocárdio não compactado(n=1)
-Dissecção traumática da artéria vertebral direita (n=1)
-Trombofilia por mutação de PAI-1 (n=1)
- Dissecção da carótida (n=1)
- Criptogênicos (n=12)
Acidente isquêmico transitório (n=2)
Trombose venosa cerebral (n=2)

Doenças Infecciosas do
Sistema Nervoso Central

18 (12,4%)

Meningites bacterianas (n=5)
Meningoencefalite herpética (n=3)
Distúrbio neurocognitivo associado ao HIV (n=2)
Encefalite por citomegalovirus (n=1)
Meningoencefalite por leptospirose (n=1)
Meningoencefalite por febre maculosa brasileira (n=1)
Neurotuberculose (n=1)
Neurocriptococose (n=1)
Paracoccidioidomicose (n=1)
Neurocisticercose (n=1)
Neurossífilis (n=1)
Síndrome de Guillain-Barré(n=5):
-Forma axonal (NASMA) (n=1)
-Associada à dengue (n=1)

Polirradiculoneuropatias/
Neuropatias Cranianas e
Periféricas

Polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória crônica (n=4):
-Associada ao LES (n=1)
-Associada a DM (n=1)
17 (11,7%)

Polineuropatia por deficiência de vitamina B12 (n=1)
Síndrome de Miller-Fisher (n=1)
Síndrome POEMS (n=1)
Síndrome de Tolosa-Hunt (n=1)
Oftalmoparesia hipertensiva (n=1)
Oftalmoplegia diabética (n=1)
Neuropatia óptica isquêmica anterior (n=1)
Paralisia de Bell (n=1)
Esclerose múltipla (n=5)
Distúrbios do espectro da neuromielite óptica (n=4):
-AQP4 reagente (n=3)

Doenças Desmielinizantes e
Inflamatórias Idiopáticas

Distúrbios Neurológicos
Funcionais

Mielopatias/Encefalopatias
associadas a Deficiências
Vitamínicas e Distúrbios
Metabólicos

16 (11,0%)

Mielite transversa longitudinalmente extensa (n=2)
Mielite transversa torácica (T1-T3) (n=1)
Encefalomielite disseminada aguda (n=1)
Neurite óptica autoimune (n=1)
Neurossarcoidose (n=1)
Encefalite límbica (anti-NMDA) (n=1)

11 (7,6%)

Distúrbios de sintomas neurológicos funcionais (n=11)

10 (6,9%)

Degeneração combinada subaguda da medula (n=3)
Encefalopatia hepática e hemocromatose (n=1)
Encefalopatia de Wernicke (n=1)
Encefalopatia urêmica (n=1)
Encefalopatia tóxica por uso de psicotrópicos (n=1)
Delirium associado à hiperglicemia (n=1)
Paralisia periódica tireotóxica (n=1)
Mielinólise pontinha secundária a distúrbios hidroeletrolíticos (n=1)
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Epilepsias

Cefaleias e Dor

Epilepsia primária (n= 3)
Epilepsia secundária a alcoolismo crônico (n=2)
Epilepsia secundária a AVE prévio (n=2)
Estado de mal epiléptico convulsivo na gravidez (n=1)
Epilepsia associada à esquizofrenia (n=1)

9 (6,2%)

Cefaleias com características enxaquecosas (n=4):
-Enxaqueca provável (n=2)
-Estado de mal enxaquecoso (n=2)
-Enxaqueca sem aura (n=1)
-Enxaqueca com aura visual (n=1)

8 (5,5%)

Cefaleia em trovoada primária (n=1)
Lombociatalgia por espondilodiscite aguda (n=1)

Demências e outros Distúrbios
Cognitivos e Comportamentais

Demência frontotemporal (n=3):
-Associada à hipovitaminose B12 (n=2)
7 (4,8%)

Miopatias e Doenças da Junção
Neuromuscular

7 (4,8%)

Doenças do Neurônio Motor –
Esclerose Lateral Amiotrófica

6 (4,1%)

Distúrbios dos Movimento

Hidrocefalia de pressão intermitente (n=2)
Amnésia global transitória (n=1)
Transtorno de ansiedade generalizada (n=1)
Miastenia grave (n=2)
Síndrome de Eaton-Lambert (n=1)
Miopatia induzida por corticoide (n=1)
Miopatia do paciente crítico (n=1)
Polimiosite (n=1)
Distrofia muscular de cinturas (n=1)
Esclerose lateral amiotrófica (n=6):
-ELA e miopatia (n=1)
-ELA associada a demência frontotemporal (n=1)

Tremor essencial (n=1)
Parkinsonismo vascular (n=1)
Paralisia supranuclear progressiva (n=1)

3 (2,1%)

Traumatismos
Cranioencefálico/ raquimedular
& síndromes de compressão
medular

3 (2,1%)

Doenças Heredodegenerativas

3 (2,1%)

Tumores Cerebrais

2 (1,4%)

Traumatismo cranioencefálico leve (n=1)
Síndrome medular compressiva em C2-C3 (mielopatia cervical) (n=1)
Síndrome medular compressiva em T9-T10 (origem neoplásica) (n=1)

Atrofia de múltiplos sistemas – forma cerebelar (n=1)
Doença de Huntington (n=1)
Ataxia cerebelar autossômica dominante com surdez e narcolepsia (n=1)

Macroadenoma hipofisário (n=1)
Processo expansivo em tronco (n=1)

HIV: vírus da imunodeficiência humana; NASMA: neuropatia axonal sensitivo-motora aguda; LES: lúpus eritematoso sistêmico; DM: diabete melito; POEMS:
polineuropatia, organomegalia, endocrinopatia, proteína M, alterações de pele; AQP4: aquaporina-4; AVE: acidente vascular encefálico; ELA: esclerose lateral
amiotrófica.

para os seguintes temas: doenças vasculares do sistema nervoso central; doenças infecciosas do sistema nervoso central;
polirradiculoneuropatias/neuropatias cranianas e periféricas; e doenças desmielinizantes e inflamatórias idiopáticas.
Por fim, vale destacar que o reconhecimento das doenças neurológicas mais prevalentes em um hospital escola
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contribui para uma maior integração dos conteúdos das
aulas teóricas da graduação médica com as práticas nas
enfermarias. Ademais, pode auxiliar na reformulação do conteúdo da disciplina de neurologia. Estes fatos colaboram para
a redução da “neurofobia” de alunos na graduação, incentivando novos “neurofílicos”.
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TRABALHO

Intervenção Musical na Reabilitação de
Idosos Saudáveis e com Demência: um Estudo
Prospectivo
Shirlene Vianna Moreira1,2,*, Francis Ricardo dos Reis Justi1, Carlos Falcão de Azevedo Gomes1, Lucas
Silveira Santiago1, Natasha Galvão Pirchiner Oliveira1, Giovanna de Carvalho Gamper1, Marcos Moreira1,2,3
A Doença de Alzheimer (DA) é a causa mais comum de
demência, sendo responsável por 60% dos casos de comprometimento cognitivo progressivo no idoso.
A DA apresenta uma trajetória em que se pode observar
déficits cognitivos na memória e em outros domínios como a
linguagem, habilidades visuoespaciais e funções executivas,
decorrentes de redução volumétrica do hipocampo, córtex
entorrinal e cíngulo posterior, assim como posterior degeneração de áreas como o córtex temporal, órbito-frontal, lobos
parietais.1
Com o número crescente de indivíduos com DA e um
resultado favorável dos novos tratamentos farmacêuticos, existe a possibilidade de uma forma mais lenta de progressão da doença, o que deve e já está contribuindo para um
aumento de trabalhos e ferramentas direcionadas a uma melhora do funcionamento diário e da qualidade de vida das pessoas com DA nos próximos anos.1
Dentre os tratamentos não farmacológicos, a musicoterapia aparece como estratégia de tratamento para minimizar sintomas. Porém, há pouco rigor experimental nos estudos encontrados nesta área e um número pequeno de artigos
tratando do tema. Os dados indicam que na DA, a memória
musical pode estar parcialmente preservada. Mecanismos
e substratos neurais da memória musical apresentam diferentes redes cerebrais anatômicas. Curiosamente, tem sido
demonstrado que diferentes aspectos da memória musical
podem permanecer intactos enquanto a anatomia do cérebro
e as funções cognitivas correspondentes estão prejudicadas.2
Há evidências que demonstram que em pessoas com
DA, a capacidade de responder à música é potencialmente
preservada mesmo nos estágios finais ou graves de demência
quando a comunicação verbal pode estar gravemente comprometida. A musicoterapia de base ativa (por exemplo, tocar
um instrumento ou cantar) ou passiva (por exemplo, escutar
uma música), representam uma intervenção de baixo custo
com uma ampla gama de benefícios.2
Diante desse contexto, desenhou-se este primeiro estudo
brasileiro orientado para investigar efeitos de um programa de

reabilitação cognitiva com estimulação musical na memória
episódica em pessoas com DA leve e moderado. Nesse sentido, a presente pesquisa possui dois objetivos: (1) Avaliar se
o programa de reabilitação cognitiva utilizando a intervenção musical pode diminuir o ritmo de declínio da memória
episódica em pessoas com DA leve e moderada. (2) Avaliar
se o programa de reabilitação cognitiva utilizando a intervenção musical pode afetar positivamente domínios como as
funções executivas, o humor e as atividades de vida diária em
pessoas com DA e também diminuir o estresse e sobrecarga
do cuidador que convive com essa pessoa.
Para tanto, nossa pesquisa contou com participantes com
DA leve e moderada, acima de 65 anos, de ambos os sexos.
Todos os participantes que preencheram os critérios de
inclusão foram entrevistados e realizaram os seguintes testes, relacionados às avaliações neuropsicológicas, avaliações
funcionais e comportamentais:
- Ficha sócio-demográfica;
- Mini-Exame do Estado Mental (MEEM);
- Escala de Avaliação Clínica da Demência, fornecida pelo
médico assistente;
- Avaliamos a memória de trabalho a partir dos testes Span de dígitos e o teste de Cubos de Corsi; e memória
episódica por meio do teste de figuras e o teste de palavras
cantadas e faladas;
- Ainda, foram apresentados dois testes de memória autobiográfica: o Teste de Memória Autobiográfica (TMA) e o
Testes de Memória Autobiográfica Musical (TMAM);
- Para avaliar a função executiva foram utilizados os testes
de Cinco Dígitos e o teste do Desenho do Relógio de Shulman;
- Para avaliação do humor utilizamos a Escala geriátrica
de depressão;
- Para Avaliação Funcional, realizada junto aos cuidadores, foram utilizadas a escala de avaliação funcional Katz e
a escala Bayer de Atividades Diárias;
- A Avaliação do Cuidador contou com a utilização da
versão brasileira do Questionário de Avaliação da Sobrecarga
do Cuidador Informal (QASCI).

1
Universidade Federal de Juiz de Fora; 2Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus; 3Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora (FCMS/
SUPREMA).
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Tendo finalizado o processo de avaliação, comum a todos
os participantes do projeto, os sujeitos foram alocados aleatoriamente no grupo experimental e grupo controle. O
grupo experimental recebeu doze sessões de um programa
de reabilitação com estimulação musical, realizadas por
um musicoterapeuta treinado, duas vezes por semana na
residência do participante, enquanto o grupo controle recebeu atendimento tradicional. Os cuidadores foram orientados a manter a estimulação musical através das Atividades
Musicais Orientadas para o Cuidador (AMO).
Os participantes e os cuidadores do grupo controle e do
grupo experimental foram reavaliados uma semana após a
finalização do tratamento por um avaliador treinado e cego,
seguindo a mesma bateria inicial de testes. Então, os participantes eram do grupo experimental em primeiro momento,
receberam orientação para manutenção das atividades
musicais de reabilitação em casa, tornando-se o novo grupo
controle, e os participantes que eram do grupo controle
em primeiro momento viraram o novo grupo experimental e recebem atendimentos seguindo o mesmo protocolo.
Finalizada esse segundo momento de sessões, os participantes foram reavaliados mais uma vez.
No decorrer da pesquisa, deparados com o curioso
achado relativo à diferença de performance entre esses indivíduos com DA e indivíduos saudáveis, propusemos novamente ao Comitê de Ética uma mudança ao projeto, visando

enriquecer nossos resultados: refizemos o delineamento da
pesquisa de modo a incluir indivíduos saudáveis (no mesmo
grupo etário que os sujeitos com diagnóstico de DA) e comparar a performance desses novos sujeitos, quando submetidos ao mesmo procedimento, à performance dos sujeitos
com DA.
Até o presente momento, os resultados parciais indicam
que:
- No Teste de Memória Autobiográfica Musical, houve
uma interação tripla entre Avaliação (pré-teste x pós-teste)
x Grupo (Experimental x Controle) x Diagnóstico (saudáveis
x não saudáveis), interação que ocorreu porque a intervenção melhorou a memória autobiográfica musical no grupo
de indivíduos saudáveis, mas não melhorou para os não
saudáveis.
- No caso do teste de memória para figuras na condição
de evocação, houve uma interação estatisticamente significativa entre Grupo (Exp x Cont) x Avaliação (pré x pós). Isso
indica que a intervenção foi eficaz para melhorar a evocação
tanto para saudáveis quanto para não saudáveis.
- Para demais dados, não houve efeito da intervenção
Concluímos que, embora se tenham investido em pesquisas médicas a fim de desenvolver medicamentos para retardar a doença de Alzheimer, os métodos descritos como “não
farmacológicos” apontam possíveis soluções para a reabilitação de pessoas com DA.
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